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Konseptvalgutredning for E39 Kyststamvegen – Boknafjordkryssingen

Vedlegg 1 – Tiltak som er omtalt i stamvegutredningen for E39
Stavanger - Ålesund
I stamvegutredningen for E39 på strekningen Stavanger – Ålesund er utvikling av ruta i et 30års perspektiv beskrevet. I handlingsprogrammet til Nasjonal transportplan 2006-2009(15)
inngår følgende strekningsvise investeringer på stamveg E39 mellom Stavanger og Bergen:
Oppstart i perioden 2006-2009:

Oppstart i perioden 2010-2015:

•
•
•
•
•
•
•
•

Utbedring Tjensvollkrysset
Ny veg Motorvegen – Smiene (Eiganestunnelen)
Utbedring av alle ferjekaiene for gassferjer
Fullføring utbedring Jektevik – Sandvikvåg
Ny veg Svegatjørn – Rådal
Fullføring ny veg Sørås - Hop
Utbedring Stangeland - Sandved
Utbedring Smiene – Harestad

Inkludert mindre investeringstiltak mv. er investeringsvolumet 1 650 mill. kr i perioden 20062009 og 2 560 mill. kr i perioden 2010-2015 for denne strekningen. For strekningen Beregn Ålesund er det i samme perioder lagt til grunn et investeringsvolum på hhv. 720 og 1 700
mill. kr.
Store enkeltprosjekter (> 500 mill. kr) som er omtalt i stamvegutredningen for ruta er:
•
•
•
•
•

Ny undersjøisk tunnel over Boknafjorden (Rogfast)
Ny veg Jektevik – Våge
Ny veg Svegatjørn – Bergen sentrum
Ny veg (tunnel) Vågsbotn – Hylkje
Ny veg Solevågseidet – Breivika (Ålesund)
Investeringsnivå NTP 2006-2015
(mill. kr)
Stavanger – Bergen
Bergen – Ålesund

2006-2009

2010-2015

1 650
720

2 560
1 700

Kartene på de to neste sidene viser de foreslåtte strekningsvise utviklingsstrategier.
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Lavik

Sogndal
Oppedal

Nipetjørn - Oppedal
Diverse utbedringer, til brukbar standard.

Mongstad

Knarvik - Romarheim
Diverse utbedringer til brukbar standard
Knarvik: Langsiktig plan for ny tunnel.
Kortsiktig opprusting til brukbar standard.

Klauvaneset - Knarvik
Behhov for 4-feltsløsning.
Knarvik

Vågsbotn - Hylkje
Ny tunnel, diverse utbedringer til brukbar standard.

Hordaland

Nyborg - Klauvaneset
Ny 4 feltstunnel.

Bergen
Rådal

Fjøsanger - Danmarksplass
Ny søndre innfart antakelig i tunnel.

Svegatjørn - Rådal - Sørås.
Ny 4 felts veg.
Halhjem - Moberg
Utvikling til fullgod standard langs eksisterende veg.
Halhjem

Sandvikvåg

Boravik - Våge
Ny trase inkl bru over Lagenuen og innkortet fergestrekning.

Stord

Meatjørn - Boravik
Utvikling til fullgod standard langs eks. veg.
Ny veg Meatjørn - Ådland bru

Leirvik

Fjon - Valestrand
Utvikling til fullgod standard langs eks. veg.
Ny veg forbi Førde
Aksdal - Fjon
Utvikling til fullgod standard langs eks. veg.

Haugesund

Rogaland

Arsvågen - Aksdal
Utvikling til fullgod standard langs eks. veg.
Ny veg Haukås - Apeland

Rute 4a: E39 Stavanger - Ålesund
Delstrekning sør
Utviklingsstrategi
Arsvågen

Firefeltsveg - fullgod
standard

Nasjonale flyhavner

Mortevika
Nasjonalhavn

Mekjarvik - Arsvågen
Undersjøisk fjelltunnel
(firefeltsveg) m arm til Kvitsøy

Fullgod standard

Jernbane

Brukbar standard

Viktig farled

Ikke tiltak
Ny veglinje

Stamveg

Ny veglinje 4 felt

Stavanger
0

5
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Km
30

Breivika

Ålesund
Solevågseidet - Breivika
7 km bygges om til 16-20 m
Solavågen
Festøy - Solavåg
Festøya Ferge, 20 min avganger
Rjånes - Festøy
8 delstrekninger bygges om til 7,5 m

Møre og Romsdal
Rjåneset
Hovden Rjånes
Alternativ A 17km bygges om til 7,5 - 15,0 m
Hovden Rjånes
Alternativ B 11 km ny veg

Ørsta
Voldatunnelen
Ny tunnel

Volda

Hjartåberga
Rassikring

Ny E39 Kvivsvegen
17 km inkl. ca 9 km tunnel

Måløy

Tiltak i Eid sentrum

Ny veg over Kviven medfører
behov for utbetring
Rv 60 Grodås Kjøs bru X Rv 15

Nordfjordeid

Lotetunnelen
Høgde- og breiddeutviding. Kurvaturutbetring i inn- og utkøyringssonene.
Rassikring Loteberget.

Mogleg ny tunnel
Lote
Anda

Andenes - Anda ferjekai.
Utbetring av veg. Utviding av kaiområde
og ny fergekai.

Anda - Lote
Ferge, 30 min avganger.

Sandane

Reed

Skei - Sandane
Utbetring av breidde og kurvatur.
Tunnel Gullkista, tiltak Reed sentrum og
bæreevne Byrkjelo - Reed.

Byrkjelo

Florø
Moskog - Skei
Utbetring breidde og kurvatur.
Tiltak i tettstadene Ålhus, Årdal og Vassenden.

Ny bru Våtedalen

Skei

Framtidig trase Langeland - Moskog utgreiast

Førde

Birkeland - Sande N
Utbetring gjennom Sande.
Omkjøyringsveg gir innkorta trasé.

Sogn og Fjordane

Moskog

Sande - Lunde:
Breiddeutviding, kurvatur og avkjørselsanering

Sande

Rute 4a: E39 Stavanger - Ålesund
Delstrekning nord
Utviklingsstrategi

Bogen - Sande
Utbetring breidde og kurvatur
Lavik - Teigen
Behov for ny kai m/atkomst. Utbetring
Lavik - Teigen inkl ny veg Torvund - Teigen

Vadheim

Nasjonalhavn

Lavik
Lavik - Oppedal
Ferge, 20.min avganger.

Firefeltsveg - fullgod
standard

Nasjonale flyhavner

Fullgod standard

Jernbane

Brukbar standard

Viktig farled

Ikke tiltak
Ny veglinje

Stamveg

Ny veglinje 4 felt Sogndal
Oppedal
0

5
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I stamvegutredningene for flere av de øvrige rutene er det også omtalt store prosjekter og
utvikling av strekninger som kan ha betydning ut over det lokale eller regionale. Av slike
nevnes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rute 3: E18/E39 4-felts veg Oslo – Mandal
Rute 4b: E39 4-felts veg Lingedalen – Årø
Rute 5a: E134 Ny veg (tunnel) Gvammen – Århus
Rute 5a: E134 Ny veg Telemark grense – Seljestad
Rute 5b: Rv. 7 Ny veg Sokna – Ørgenvika.
Rute 5c: E16 4-felts veg Sandvika – Hønefoss
Rute 5c: E16 Ny veg Trengereid – Bergen
Rute 6d: Ny veg Vikebukt – Remmem (Tresfjordbrua)
Rute 6d: 4-felts veg Breivika – Lerstad
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Vedlegg 2 – Nærmere beskrivelse av arealbruk, natur, kultur og
rekreasjon
Arealbruk
På Nord-Jæren har bybebyggelsen i Stavanger vokst i tre hovedretninger de siste 30 årene, og
tettstedene Randaberg, Sola og Tananger har vokst kraftig. Storbyområdet på Nord-Jæren er
landets tredje største, og strekker seg som et bånd mellom Hundvåg/Mekjarvik i nord til
Ganddal i sør. Innen dette bybåndet har vi sentrumsområder i Stavanger og Sandnes. NordJæren har således utviklet seg fra en klar by-/landstruktur til et tettbygd område hvor
skillelinjene mellom by og land kan være lite tydelige. Bebygd tettstedsareal på Jæren er
vurdert til 111 km2 etter SSBs definisjon og tilgjengelig kartmateriale (1999). Det ga et
arealforbruk pr. person i tettstedene på 424 m2 for Nord-Jæren52.
Rennesøy er den kommune i Rogaland som har hatt størst relativ vekst etter 1992, det året
Rennfast ble åpnet, med tilhørende etterspørsel etter bolig- og næringsarealer. Denne
etterspørselen ventes fortsatt å øke etter at bompengeperioden på Rennfast nå er avsluttet.
I Nord-Rogaland har utviklingen av bolig- og næringsområder de siste 25 årene skjedd med
ulike mønstre i de ulike kommunene. Konsekvensen har på den ene siden vært en sterk
konsentrasjon rundt Haugesund og på den andre siden spredning av boligfelt i mindre
tettsteder i de øvrige kommunene. Mellom Arsvågen på Bokn og Aksdal i Tysvær er det lite
bebygd areal.
Natur, kultur og rekreasjon53
En sårbar natur

I Randaberg møter Jærens jordbrukslandskap det åpne Ryfylkebassenget. Det er et storlinjet
landskap med store skalaforhold, sterkt preget av sjøen, himmelen og lysets spill i havflaten.
Jæren landskapsvernområde54, som strekker seg fra Sirevåg i sør til Randabergbukta i nord,
utgjør et enestående natur- og
kulturlandskap. Området grenser mot
moloen i Mekjarvik.
Kvitsøy ligger ytterst i Boknafjorden,
omgitt av hav og himmel. Haugalandet,
Ryfylkeheiene og Jæren danner de ytre
rammene omkring det vide
Ryfylkebassenget. I vest ligger storhavet
som nærmeste nabo. Opplevelsen av
øylandskapet er dominert av den store
havflaten og stadig skiftende værforhold.
Randabergbukta
Havet forsterker inntrykkene av vær, lys og
omgivelser. Sør og øst for Kvitsøya ligger
naturreservatet Heglane og Elme, et viktig hekkeområde for sjøfugl55.

52

Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren.
Kilder: Ulike nettsider, Stavanger Turistforenings årbøker, Hanne Thomsen (red.): Rogaland
54
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031212-1675.html
55
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/mv-19820507-0838.html
53
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Rennesøy ligger mer skjermet fra Nordsjøen enn Kvitsøy, men ikke nok skjermet til at
vegetasjonen får tak. Her slutter det flate jærske landskapet og Ryfylke begynner å reise seg
for alvor. Et aktivt landbruk setter sitt tydelige preg på øya, men fortsatt utgjør kystlynghei en
stor del av arealet. Denne lyngheia representerer en av de eldste landbruksformene i europeisk
historie og utgjør et kulturlandskap det i dag bare finnes små rester av mellom Lofoten,
Skottland, Bretagne og Nord-Tyskland. Naturreservatet Nordre Rennesøy56 fungerer som en
viktig raste- og overvintringslokalitet for ulike sjøfugl og hekkeplass for andre. Området
omfatter bl.a. Mortavika ferjekai.
Bokn har et åpent landskap med lyng og fjell i dagen ytterst langs kysten, og et område med
kulturmark og spredte gårdsbruk lengre inne. Det ytterste kystpartiet er et åpent og vidt
landskap preget av nærheten til havet. Selve strandsonen består av uregelmessig, svakt
hellende svabergkyst som danner holmer, viker og sund.
På Karmøy er naturen mangfoldig og variert. Det er på mange måter et beskjedent og lavmelt
landskap som preger øya, selv om det dramatiske aldri ligger langt borte. Karakteristiske er de
vide lyngheiene, hvor det inni mellom er myrer og vassdrag og en variert vegetasjon. Samme
landskapstype finnes også langs kysten av Haugalandet for øvrig. En del av øyas indre utgjør
et inngrepsfritt naturområde. Øvre Eide57 naturreservat er ei flatmyr med rik og variert
myrvegetasjon og ligger sør fro rv. 47, mellom Åkra og Kopervik. Et annet naturreservat i
samme område, Heiavatnet58 naturreservat, er en viktig hekke-, trekk og
overvintringslokalitet.
En kultur rik på fornminner

Nordre del av Randaberg er rikt på
fornminner. Området omkring ferjekaien
på Mekjarvik er preget av industri- og
havnevirksomhet mellom eksisterende rv.
521 og sjøen, mens området vest for
riksvegen fortsatt bærer preg av
landbruksvirksomhet.
På Mosterøy i Rennesøy kommune ligger
Norges eneste bevarte
middelalderkloster, Utstein. Det er et
monumentalt anlegg som rommer i seg
tusen års synlig historie. Klosteret ligger
rett opp av sjøen, og landskapet er formet
av dyr og menneskers bruk.
Kulturlandskapet i området er fredet.

Fra bygningsmiljøet ved Leiasundet, Kvitsøy

E39 mellom Harestad i Randaberg og Mortavika i Rennesøy, kalt Rennfast, omfattes av
Vegvalg - Nasjonal verneplan Veger – Bruer – Vegrelaterte kulturminner. For tiden arbeides
det med utforming av formelle vernebestemmelser for veganlegget, og hensikten er å bevare
hele strekningen, inkludert de to undersjøiske tunnelene Byfjordtunnelen og

56

http://www.lovdata.no/for/lf/mv/mv-19820507-0848.html

57

http://www.lovdata.no/for/lf/mv/mv-19861212-2290.html
58
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/mv-19961220-1274.html
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Mastrafjordtunnelen, Askjesundet bru, bomstasjonen på Sokn samt Mortavika ferjekai med
linjeføring og hovedkonstruksjoner.
Kvitsøys mest markante monument fra gammel tid – mest sannsynlig fra vikingtiden – er et
stort steinkors. Med en høyde av 4 meter troner det på sørspissen av Krossøy og kan sees på
lang lei. Steinkorset er av nasjonal betydning og står oppført på Norsk kulturråds liste over de
høyt prioriterte fornminnene i Norge. Noen hundre meter nord for steinkorset ligger ruinen av
en liten steinkirke, antakelig oppført i første halvdel av 1100-tallet.
Det er to større, særpregede bygningsmiljøer på Kvitsøy som til fulle illustrerer øygruppas
maritime tilhørighet. Det er tettbebyggelsene i Ydstebøhavn og Leiasundet. Til begge disse
stedene er det i kommuneplanen knyttet egne bestemmelser om å beholde og utvikle den
tradisjonelle byggestil.
På Bokn er området omkring det bestående ferjeleiet i Arsvågen i store trekk allerede berørt
av tidligere anleggsdrift. Vest for dette området er det imidlertid et variert og gammelt
kulturlandskap med regional verneverdi rundt Drivsund – Sønnalandsstraumen.
Karmøy er særdeles rikt på fornminner, og øya var et av de viktigste maktsentra i NordEuropa i bronsealderen. Det mest synlige maktsymbol fra eldre bronsealder er Reheia, som
inngår i European Cultural Paths, et resultat av Europarådets bronsealderkampanje. Helt sør
på øya ligger Skudeneshavn som et vakkert, velpleid minne fra seilskutetiden på 1800-tallet.
Generelt er det et stort potensial for å finne automatisk freda fornminner i planområdet.
Et område godt tilrettelagt for rekreasjon og friluftsliv

I Randaberg gir en vandring i området på spissen av Jæren et sterkt naturinntrykk og mange
påminnelser om historiske perioder. Området er godt tilrettelagt med turstier.
På Kvitsøy er det kun tilrettelagt en tursti, mens mulighetene for sykkelturer er desto flere.
Kommunen har flere attraktive mål: tettstedet Ydstebøhavn, Leiasundet, et steinkors fra rundt
år 1000 og en ny trafikksentral – for å nevne noe. Det er også gjestehavn og flere gjestbrygger
for båtturister.
Også på Rennesøy er det godt tilrettelagt med merka turløyper. Blant de mest populære
områdene er Vikefjellet – Rennesøyhodnet, der en fra den 234 meter høye toppen får en
fantastisk utsikt mot Haugalandet, Ryfylke og Jæren. Mulighetene for sykkelturer på
lavtrafikkert vegnett er også til stede.
På Bokn er Boknafjellet det viktigste regionale turmålet. Arsvatnet, like ved Arsvågen
ferjeleie, er imidlertid et populært fiskevann hvor det fiskes ørret og enkelte ganger sjøørret.
Ved vannet drives det jakt, sportsfiske og turgåing. På Haugalandet og i Sunnhordland er det
også godt tilrettelagt for et aktivt og variert friluftsliv.
For øvrig er det et stort innslag av hytter og fritidshus på Haugalandet og i Sunnhordland.
Tysvær alene har mer enn 1500 av dem. Mange av hyttene eies av folk som har sin bopel sør
for Boknafjorden, et forhold som sterkt bidrar til å skape lange ferjekøer i retning nord på
fredagene og i retning sør på søndagene. Slike bidrag gir også Haukelifjell og
Hardangervidda, som begge ligger innenfor rimelig kjøretid fra Nord-Jæren.
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Vedlegg 3 – Politiske føringer
St.meld. nr. 24 (2003-04) Nasjonal Transportplan 2006-2015
I stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan la Regjeringen fram disse fire hovedmålene
for transportpolitikken:
•

Færre drepte og alvorlig skadde i vegtrafikken, og fortsatt høy sikkerhet i andre
transportformer.

•

Mer miljøvennlig bytransport - med redusert bilavhengighet og økt kollektivtrafikk.

•

Bedre framkommelighet i og mellom regioner, for å fremme utvikling av levedyktige
distrikter, vekstkraftige bo- og arbeidsmarked og dekke næringslivets transportbehov.

•

Et mer effektivt transportsystem, hvor blant annet økt bruk av konkurranse benyttes
for å få et best mulig transporttilbud for de samlede ressursene til transportformål.

Stortinget sluttet seg til dette. I tillegg kom det ved Stortingets behandling fram et femte
hovedmål:
•

Et transportsystem som er tilgjengelig for alle og et transporttilbud som gjør det mulig
for alle å leve et aktivt liv.

Om framkommelighet i og mellom regionene heter det i kap. 1.2.4:
”Ulike regioner har ulike behov for infrastruktur og transporttilbud. Regjeringen vil
sikre bosettingen, verdiskapingen og levedyktige lokalsamfunn over hele landet.
Regjeringen vil føre en framtidsrettet og mulighetsorientert distrikts- og
regionalpolitikk, og vil legge til rette for at det skapes varige og lønnsomme
arbeidsplasser.
For å styrke regionale sentra, og særlig landsdelssentra, er det viktig å bedre
forbindelsene og redusere reisetidene til omlandet. Dette vil også få landsdelene til å
fungere bedre som en enhet. Regjeringen legger i denne meldingen opp til å redusere
avstandsulemper mellom landsdeler og til utlandet ved å øke satsingen på utbygging
av viktige transportkorridorer i alle deler av landet. Transportpolitikken blir dermed
et godt verktøy i regionalpolitikken.”
I samme kapittel heter det videre:
”Regjeringen legger opp til en strategi der bompengefinansiering av lengre
sammenhengende stamvegstrekninger, sammen med økte statlige bevilgninger, vil
kunne gi grunnlag for en framskyndet utbygging av stamvegnettet i sentrale strøk,
samtidig som satsingen på stamvegnettet i distriktene opprettholdes og styrkes. I
tillegg er det av stor betydning for distriktene å sikre trygge og pålitelige transporter
gjennom økt innsats for rassikring og utbedring av flaskehalser.”
I kapittel 8 om transportkorridorer er det definert 8 transportkorridorer med tilknytning til
utlandet:

15.02.2007

73

Konseptvalgutredning for E39 Kyststamvegen – Boknafjordkryssingen

U-1: Oslofjorden – Sverige/Danmark/Storbritannia/kontinentet/Øst-Europa:
U-2: Trøndelag – Sverige/Finland;
U-3: Nord-Norge – Sverige/Finland/Russland – Øst-Europa/kontinentet;
U-4: Nord-Norge og Vest-Norge – kontinentet/Storbritannia.
E39 mellom Stavanger til Trondheim er her en del av Transportkorridor 4 (strekningen fra
Kristiansand til Stavanger er en del av korridor 3).
Det er listet opp en del hovedutfordringer i disse transportkorridorene:
•

Sikkerhet: De største utfordringene ligger i vegsektoren, men det er også store
utfordringer knyttet til økte krav til sikkerhet og terrorberedskap i luftfarten og
sjøfarten. Den økende oljetransporten med skip fra Nordvest-Russland krever særskilt
oppfølging.

•

Framkommelighet for næringslivet: Tiltak som bidrar til å fjerne flaskehalser,
redusere framføringstid og øke framkommeligheten i alle transportsektorene kan
medvirke til at næringslivets samlede logistikkostnader reduseres.

•

Overføring av gods fra veg til sjø og bane: Bedre terminaler og knutepunkters
tilknytning til det øvrige transportnettet og økt kapasitet på jernbanenettet.

•

Styrket kollektivtransport: Innsatsen for å styrke kollektivtransporten er i første rekke
rettet inn mot byområdene, men det er viktig å tilrettelegge for gode kollektivløsninger
også for lange reiser.
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I kap. 8.1 om Utfordringer og hovedprioriteringer heter det videre:
”I vegsektoren vil investeringsmidlene i sterkere grad enn tidligere bli konsentrert om
tiltak på stamvegnettet, der hyppigheten av alvorlige ulykker er stor og næringslivet
møter de største problemene med framkommelighet. Dette innebærer en økt satsing på
stamvegnettet i forhold til øvrige riksveger i planperioden.”
Regjeringen og Stortinget har gjennom meldingen videre lagt stor vekt på en mer
sammenhengende utbygging av de viktigste stamvegene i hele landet for å bedre
trafikksikkerheten, framkommeligheten og forutsigbarheten for næringslivets transporter. Om
stamvegnettet heter det således i kap. 4.2.1:
”Lengden på stamvegnettet totalt er om lag 8 600 km, og dette utgjør om lag 32 pst av
det totale riksvegnettet. Stamvegnettet omfatter vegruter som binder landet sammen og
som er av særlig betydning for transporter mellom landsdeler og til og fra utlandet.
Mens det øvrige riksvegnettets rolle først og fremst er å dekke regionale og lokale
behov, har stamvegnettet viktige nasjonale og internasjonale funksjoner.
Stamvegnettets utstrekning er i dag tilfredsstillende, og det er ingen umiddelbare
behov for nye, store stamveglenker. Utfordringene i stamvegnettet gjelder i hovedsak
standard og kapasitet. I utkantområder og lavtrafikkerte områder er ofte
utfordringene å utbedre bæreevne og vegbredde, mens det i tettbygde strøk og på det
høytrafikkerte nettet ofte er behov knyttet til effektiv trafikkavvikling, kombinert med
hensyn til trafikksikkerhet og miljø.”
Når det gjelder hovedprioriteringene innenfor de økonomiske planrammene for
samferdselssektoren, er disse gitt i kap. 7:1:
•

For å videreutvikle de viktigste hovedtransportårene gjennom landet med de største
trafikkmengdene vil Regjeringen øke satsingen på stamvegnettet i alle deler av landet.
Sammenhengende utbygging av lengre strekninger vil bli prioritert på stamvegnettet,
mens det på det øvrige riksvegnettet vil være sterkere fokus på mindre
investeringstiltak som forbedrer framkommeligheten og sikkerheten og bidrar til mer
miljøvennlig transport i de største byene.

•

Legge til rette for et effektivt transportsystem, som ivaretar næringslivets behov for
raske og pålitelige transporter, og sikrer befolkningen høy mobilitet. Investeringer i
transportkorridorer med kapasitetsproblemer og dårlig standard, samt tilstrekkelig
nivå på drift og vedlikehold av infrastrukturen, er av stor betydning for næringslivets
konkurranseevne, og bidrar til utviklingen av mer vekstkraftige regioner.

•

Styrke kollektivtransportens konkurranseevne - særlig i storbyene. Regjeringen vil øke
satsingen på miljøvennlig transport i storbyene i planperioden ved betydelig økning
av bevilgningene til kollektivtiltak på vegbudsjettet, høyere tempo i utbygging av
jernbanen i storbyene og høyere rammer til utbygging av sammenhengende gang- og
sykkelvegnett.

15.02.2007

75

Konseptvalgutredning for E39 Kyststamvegen – Boknafjordkryssingen

•

Kapasitetsøkning og forbedret punktlighet er sammen med utvikling av
kollektivknutepunkter av stor betydning for at jernbanen skal være et attraktivt tilbud.
Utbygging av jernbanens infrastruktur i storbyregionene prioriteres.

•

Videreføre nullvisjonen og øke sikkerheten i transportsystemet ytterligere.
Regjeringen vil legge stor vekt på tiltak som gir økt sikkerhet, både ved en rekke
målrettede mindre investeringstiltak samt ved å bygge ut høyt trafikkerte stamveger. I
tillegg vil Statens vegvesens innsats til trafikant- og kjøretøyrettede tiltak bli økt. Dette
må kombineres med en rekke tiltak for å bedre atferden i trafikken, sikkerhetskrav til
kjøretøyet samt utformingen av fysisk infrastruktur. Tiltak for å styrke sikkerheten og
beredskapen til sjøs vil også bli prioritert.

•

Sikre trygge og pålitelige transporter i distriktene gjennom rassikring og utbedring av
flaskehalser på vegnettet, og økt statlig satsing på luftfarten i distriktene. Regjeringen
vil bidra til utvikling av vekstkraftige regioner ved å utvikle transportnettet, slik at
framkommeligheten økes og avstandsulempene reduseres. Det vil kunne sikre
bosettingen, verdiskapingen og levedyktige lokalsamfunn over hele landet.

•

Videreutvikle bompengesystemet, som må bygge på fylkespolitisk tilslutning, for å
sikre en raskere, mer effektiv og helhetlig utbygging av lengre stamvegstrekninger.
Dette vil kunne gi grunnlag for en framskyndet utbygging av stamvegnettet i sentrale
strøk, samtidig som satsingen på vegnettet i utkantområdene og de mer lavtrafikkerte
delene av stamvegnettet opprettholdes.

•

Legge til rette for at mest mulig av veksten i godstransport kan skje på sjø og bane.
Utvikling av mer effektive godsterminaler med god tilgjengelighet vil være av stor
betydning. Regjeringen vil i denne sammenheng understreke betydningen av at de
nasjonale havnene utvikles i en retning som bidrar til å øke sjøtransportens
markedsandeler.

•

Begrense uønskede miljøkonsekvenser av transport gjennom målrettede tiltak langs
transportnettet, og legge til rette for økt bruk av miljøvennlige transportformer der
miljøbelastningene er størst.

Disse prioriteringene ga slik rammefordeling mellom transportformene:
Jernbaneverket
Statens vegvesen
Kystverket

4 700 mill. kr 27 %
12 250 mill. kr 70 %
600 mill. kr 3 %

I kap. 8.3.4 er det gitt en spesifikk omtale av Korridor 4 Stavanger-Bergen-ÅlesundTrondheim:
”Næringslivet i korridoren er mer eksportrettet enn ellers i landet. Topografien og de
mange lange fjordene gjør at veginfrastrukturen nord- og sørover stedvis er dårlig
utviklet, og i hovedsak har betydning for sammenbinding av naboregioner. Sjø- og
flytransport spiller en viktig rolle i hele korridoren.
Trafikkbelastningen i korridoren er størst i områdene rundt Stavanger og Bergen.
Korridoren er viktig i reiselivssammenheng. For næringsliv og sysselsetting har
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Kyststamvegen stor betydning som bindeledd mellom regioner og landsdeler. Samtidig
er vegen viktig for utviklingen innen den enkelte region.
Utviklingen av nye næringsklynger og store sammenhengende bo- og
arbeidsmarkedsregioner stiller større krav til kvaliteten på vegnettet. Det er store
trafikkstrømmer på sjø langs kysten med sterke konsentrasjoner rundt de store
byområdene. I tillegg går betydelige tverrgående strømmer mellom havner på
fastlandet og offshoreinstallasjoner og fiskefelt på kontinentalsokkelen.

Korridoren omfatter innseilingen til nasjonalhavnene Stavanger, Karmsund, Bergen,
Ålesund og Trondheim.”
og videre:
”For næringsliv og sysselsetting har Kyststamvegen stor betydning som bindeledd
mellom regioner og landsdeler, samtidig er vegen viktig for utviklingen innen den
enkelte region. Næringslivet på Vestlandet er konkurranseutsatt og mer eksportrettet
enn i landet for øvrig, og kravet til framkommelighet, fleksibilitet og rask transport
mellom produsent og marked er stort.
I forbindelse med EUs Interreg-prosjekt «Northern Maritime Corridor» arbeides det
for å etablere maritime klustre i knutepunkter langs kysten, der utvidet godsgrunnlag
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er et av tiltakene som er høyt prioritert. I dag er det mange flaskehalser som
avgrenser havnenes omland.”
Som spesielle utfordringer i korridoren er nevnt:
”Jernbanen tar østvendt transport i knutepunktene Stavanger, Bergen og Trondheim, i
tillegg til Åndalsnes, og blir vurdert under andre korridorer. Innenriks sjøtransport
langs Vestlandskysten har i mange år tapt markedsandeler i forhold til
lastebiltransport. En av hovedutfordringene er å konsentrere større mengder gods i
sentrale knutepunkter som kan gi grunnlag for mer effektiv sjøtransport, som dermed
kan ta markedsandeler på utenlandstransportene.
Kyststamvegen har dårlig standard på lange partier. Investeringer her er med på å
skape en mer sammenhengende transportrute i nord-sør retning som kan bidra til å
skape sterkere regioner på Vestlandet, og som også kan mate inn gods til de nasjonale
havnene i korridoren.”
I tillegg til hovedprioriteringen nevnt i kapittel 4.1 sies det i Stortingsmeldingen også:
”Samferdselsdepartementet legger til grunn en statlig investeringsramme for stamveg
på 2 550 mill. kr i tiårsperioden. I tillegg er det regnet med 400 mill. kr i bompenger.
For jernbaneinvesteringer vises til omtale i korridorene 3, 5 og 6. Rammen er
eksklusive midler til E39 Kristiansand - Stavanger som inngår i korridor 3.”
I Innst. S. nr. 240 (2003-04) Innstilling frå samferdselskomiteen om Nasjonal transportplan
2006-2015 har samferdselskomiteen i stor grad sluttet seg til de vurderinger som er gitt i St.
melding 24 (2003-2004).
Soria Moria-erklæringen59
Regjeringens politiske plattform, ofte omtalt som Soria Moria-erklæringen, gir også politiske
føringer for utvikling av samferdselssektoren. Regjeringen står fast på de transportpolitiske
hovedmålene som Stortinget fastsatte gjennom sin behandling av St.meld. nr. 24 (2003-2004),
jf. kap. 3.1. I tillegg mener Regjeringen at godt utbygde veger er en nødvendig
rammebetingelse for å kunne opprettholde strukturen i bosettingen og næringslivet. Under
overskriften ”Gode veger i hele landet” sier Regjeringen bl.a. at den vil:
•
•
•

Øke satsingen på veger, både til investering, drift og vedlikehold, i tråd med
stortingsflertallets vedtak i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan.
Ha sterkere fokus på sikre veger med økte ressurser til trafikksikkerhtestiltak,
rassikring og gang- og sykkelveger.
Arbeide aktivt for å utvikle og øke bruken av miljøvennlige kjøretøy, gjennomføre
utskifting av riksvegferjer med nye gassferjer og støtte utvikling av hydrogen som
energibærer i transportsektoren

59

Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 20052009
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Rikspolitiske retningslinjer
Det er gitt to rikspolitiske retningslinjer som det vil være viktig å ta hensyn til i dette
planleggingsarbeidet:
•
•

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging.
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging.

I den for samordnet areal- og transportplanlegging gis følgende mål:
”Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk
effektiv ressursutnyttelse, med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og
bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et
langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå
gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene.”
Det heter videre:
”Planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet bør samordnes slik at det
legges til rette for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at
transportbehovet kan begrenses. Det bør legges vekt på å få til løsninger som kan gi
korte avstander i forhold til daglige gjøremål og effektiv samordning mellom ulike
transportmåter.”
I den for barn og planlegging er målet å sikre at hensynet til barn og unge blir ivaretatt ved
planlegging. Dette går både på arealbruk og på medvirkning i planprosesser.
Regionale føringer
Vestlandsrådet – Vest39

Vestlandsfylkene Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland har i
fellesskap presentert ”Vestlandet – Strategiske analyser for Nasjonal transportplan 20062015”. Også her blir behovet for bedre nord-sør forbindelse i form av utvikling og
standardheving av E 39 Kyststamvegen framhevet som et viktig strategisk grep for å skape en
sterk Vestlandsregion. Dette arbeidet er nå videreført i Vest39.
Vest39 er et arbeid de fire vestlandsfylkene har satt i gang for å få til ei fremskynda utvikling
og nasjonal satsing på E39. Arbeidet var et viktig innspill til arbeidet med NTP 2006-2105.
Det blir pekt på at mye av nasjonal eksportrettet verdiskapning foregår på Vestlandet, og at
potensialet er stort for å utvikle framtidige vekstnæringer. For å få til dette er en avhengig av
gode rammevilkår og gode transportløsninger. Konklusjonen blir da:
”Ei framskunda satsing på E39 Kyststamvegen er difor ei framtidsretta investering og
ein bærande lekk i strategien for å styrka regional utvikling, gode konkurransevilkår og
effektive transportløysingar til Europa. Satsing på E39 Kyststamvegen vert difor svært
viktig for folk og næringsliv i den enkelte kommune, og samstundes ei viktig satsing for
Norge.”
Ut fra dette er det utarbeida ei prioriterings- og finansieringspakke for E39 gjennom de fire
vestlandsfylkene. I denne er Rogfast prioritert med 20 mill. kr til oppstart/forberedelse i 2009
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og med investeringsmidler i 2010 og videre utover. Det er brukt en investeringskostnad på
3 600 mill. 2006-kr, og det er forutsatt annen finansiering (bompenger + evt.
fergeavløsningsmidler) på 2 300 mil. kr. Statlig del er altså 1 300 mill. kr.
I sin behandling av Nasjonal Transportplan har de fire vestlandsfylkene fulgt opp dette
opplegget for prioritering og finansiering av tiltak langs E39.
Vestlandsfylkene har videre presentert forslag til ”Transportplan for Vestlandet”, et dokument
som skal være Vestlandsrådets innspill til Nasjonal transportplan 2010-2019. Her blir behovet
for bedre nord-sør forbindelse i form av utvikling og standardheving av E39 Kyststamvegen
igjen framhevet som et viktig strategisk grep for å skape en sterk Vestlandsregion. Den
utviklingsstrategi som her blir trukket opp for E39 Kyststamvegen er formulert slik:
”Sjølv om det på kort sikt er mest viktig å løyse dei mest prekære framkomstproblema
for E39 Kyststamvegen, vil Vestlandsrådet på lang sikt leggje til grunn mål og
strategiar om ein ferjefri Kyststamveg. Vestlandsrådet føreset ei planavklaring for
ferjefri Kyststamveg i løpet av NTP-perioden 2010-2019.”
Fylkesplan for Rogaland

Fylkesplanen ble vedtatt av fylkestinget 13. desember 2005. Her er hovedmålene for
samferdselspolitikken i Rogaland trukket opp:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intensivere og videreutvikle sikkerhets- og trygghetsnivået.
Styrke miljøvennlig transport i storbyområdene gjennom utvikling av et høyverdig
kollektivsystem.
Videreutvikle gang- og sykkelvegnettet i fylket.
Utvikle høyverdige stamveger gjennom fylket og hovedforbindelsene til disse.
Unngå konflikter mellom natur- og kulturmiljøer og friluftsområder og
transportanlegg samt redusere utslipp til luft (NOx og CO2) og støyplagen fra
transportsektoren vesentlig.
En tilfredsstillende tilgjengelighet i transportsystemet for alle..
Forbedre rammebetingelsene for overføring av godstrafikk fra veg til sjø.
Videreutvikle flyplassene i fylket.
Utvikle transportsystemet slik at det bidrar til å skape vekst i reiselivsnæringen i
fylket.
Utnytte mulighetene IKT gir til regional utvikling.

Fylkesdelplan for samferdsel i Rogaland 2004-2015

Fylkesdelplanen ble utarbeidet i 2002 og 2003 og vedtatt av fylkestinget i 2004. Planen tar
utgangspunkt i Fylkesplan for Rogaland og tidligere Fylkesdelplan for samferdsel 2002-2011.
I planen beskrives ferjesambandet Mortavika – Arsvågen som den trangeste flaskehalsen i
korridor 4 gjennom Rogaland. Det pekes på at det er en spesiell utfordring å fjerne denne, og
en hovedstrategi i planen er:
”Utvikle stamvegnettet, E39 Kyststamvegen og E134. Utbedring av E39 i
storbyområdet på Jæren, E134 i i byområdet i Nord-Rogaland samt ferjefri forbindelse
over Boknafjorden – Rogfast, er de mest sentrale prosjektene med stor
samfunnsøkonomisk lønnsomhet.”
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Tidligere planmateriale

Som det er vist i avsnitt 1.2, har det i tiden før kravet om KS1 ble gjort gjeldende for
samferdselssektoren og E39 Rogfast ble utpekt som pilotprosjekt vært gjennomført
konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven for E39 Boknafjordkryssingen.
Konsekvensutredningen dannet det faglige grunnlaget for en fylkesdelplan. Nedenfor er det
gitt en oversikt over tidligere utredninger som er blitt utført i forbindelse med prosjektet og
sentrale dokumenter knyttet til disse.
Fra 1993, det første hele året der Rennfast60 var trafikkert og Boknafjordsambandet var
etablert mellom Mortavika og Arsvågen, og fram til 2001 var trafikkøkningen på sambandet i
gjennomsnitt 6,5 % pr. år. I samme tidsrom var trafikkøkningen på landsbasis 2,4 % pr. år.
Dette, samt et klart uttrykt lokal- og regionalpolitisk mål om redusert reisetid og bedre
framkommelighet over Boknafjorden, var årsaken til at Statens vegvesen, i samarbeid med
Rogaland fylkeskommune og berørte kommuner, i 2001/02 gjennomførte en
konsekvensutredning etter reglene i plan- og bygningsloven for E39 Boknafjordkryssingen.
Konsekvensutredningen dannet grunnlag for en fylkesdelplan for Boknafjordkryssingen.
Denne ble vedtatt av Rogaland fylkesting i februar 2004 og godkjent av
Miljøverndepartementet i august 2004. Som framtidig løsning for kryssing av Boknafjorden
ble det valgt en lang undersjøisk tunnel mellom Randaberg og Bokn med arm til Kvitsøy.
Konsekvensutredning

Følgende dokumenter er sentrale:
• Konsekvensutredning for E39 Kyststamvegen – Boknafjordkryssingen.
Sluttdokument, Statens vegvesen Vegdirektoratet 18.11.2003 (2003/08260-037)
• Sammendrag av uttalelser til konsekvensutredning for E39 Kyststamvegen Boknafjordkryssingen og regionvegkontorets kommentarer til disse, Statens vegvesen
Region vest 22.04.2003
• Konsekvensutredning E39 Kyststamvegen – Boknafjordkryssingen, Statens vegvesen
Rogaland, 15.11.2002
• Delutredninger som grunnlagsmateriale for konsekvesnutredningen. Tema: Trafikk,
Landskap, Naturmiljø og naturressurser, Nærmiljø og friluftsliv, Kulturmiljø og
kulturminner, Romlig og sosial utvikling, Sikkerhet, Geologi.
• Konsekvensutredning for E39 Kyststamvegen – ferjefri forbindelse over Boknafjorden
– Fase 1 – Grov konsekvensutredning av alternative utbyggingsstartegier –
”Silingsnotat”, Statens vegvesen Rogaland 24.01.2002
Fylkesdelplan

•

•

Fylkesdelplan for E39 Kyststamvegen – Boknafjordkryssingen,,
Miljøverndepartementet 31.08.2004 (200401114-JB, godkjenningsbrev)
Fylkesdelplan for E39 Kyststamvegen – Boknafjordkryssingen, Rogaland
fylkeskommune 12.08.2003

Siden konsekvensutredningen ble utarbeidet har det bl.a. kommet nye EU-krav til tunneler på
stamvegnettet (Europaparlamentets og rådets direktiv 2004/54/EF av 29. april 2004 om
minimumssikkerhetskrav for tunneler i det transeuropeiske vegnett) som gjør at planene må
revideres noe. Det var heller ikke godkjent kommunedelplan for prosjektet, og det måtte
derfor utarbeides ny konsekvensutredning iht. til nye KU-bestemmelser. Planprogram for
60

Veganlegget mellom Harestad i Randaberg og Mortavika på Rennesøy.
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dette arbeidet ble godkjent i juni 2006 og planarbeidet startet opp kort tid etter
godkjenningen.
Etter dette har Regjeringen besluttet at ordningen med ekstern kvalitetssikring i tidlig fase av
større prosjekter skal innføres i samferdselssektoren. I supplerende retningslinjer til Statens
vegvesen og Jernbaneverket om forholdet mellom NTP og KS1 datert 11.09.2006 gjorde
Samferdselsdepartementet det klart at konseptvalgutredning og ekstern kvalitetssikring (KS1)
for E39 Rogfast skulle gjennomføres som et pilotprosjekt.
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Vedlegg 4 – Behovsanalyse
De ulike nivå
Nasjonalt / regionalt nivå

Her er Staten ved Samferdselsdepartementet, regionalt næringsliv og aktuelle kommuner og
fylkeskommunen definert som interessenter.
Multiplikatoreffekten (ringvirkningseffekten) av en bedre kryssing av Boknafjorden kan få
betydning. En kjappere og bedre kryssing av fjorden vil trolig gi grunnlag for mer robust
næringsliv og gi et felles bo - og arbeidsmarked i hele Rogaland og en enhetlig utnyttelse av
infrastrukturen i området. En kan tenke seg et mer samordnet utdanningstilbud for hele fylke
og en mer integrert helsesektor. Samferdselssektoren kan endre seg, en kan få større
differensiering mellom luft, båt, ferje/kaianlegg, bil og buss.. Likeså kan jernbanen og
godstrafikken bli bedre utnyttet enn i dag. Ved bedre tilbringing er det mulig å få felles
lufthavn og et ”stort” Universitetssykehus for Rogaland.
Raskere framkommelighet mellom de store folketette området vil kunne gi økt trafikk og
raskere kommunikasjon både for turistnæringen og annen næring da det blir kortere avstand
mellom de store byene Stavanger – Bergen og Stavanger - Oslo over Haukeli Det siste under
forutsettinga av at utbedring av stamveg E134 over Haukeli blir prioritert i nær framtid
Færrest mulig ferjesamband kan bringe Vestlands regionen fram som et sterkere
næringstyngdepunkt enn i dag, og regionen vil bli en motvekt mot Osloregionen.
Likeså vil ”havbruksnæringen” få en alternativ veg og en hurtigere veg i eksportsammenheng
til kontinentet. I dag går mye av eksporttransporten via Oslo. Næringslivet på Vestlandet har
betydelig eksportinteresse.
Lokalt nivå

Kommunene Randaberg, Kvitsøy, Bokn, Rennesøy og Karmøy er direkte berørt og vi vil anta
at næringslivet her vil få bedre vilkår enn i dag ved bedre og raskere kryssing av
Boknafjorden.
Likeså må vi anta at innbyggerne i de 5 berørte kommunene vil få et felles bo og
arbeidsmarked. Dette arbeidsmarkedet vil strekke seg mot Haugalandet og Nord-Jæren med
Stavanger og Haugesund som hovedmarked. Foruten landbruket er havbruksnæringen en stor
og viktig næring både for den lokale og nasjonal sysselsettingen. Bedre og effektivere
samferdselsnett vil kunne gi lettere tilgang til markedene og næringslivet vil også lettere få
tilgang til arbeidskraft. Som følge av et mer fleksibelt transportsystem vil vi anta at en får økt
bosetting. Dette igjen kan avlaste presset i boligmarkedet i tettstedene på Nord Jæren og på
Haugalandet. En kan spre boligmarkedet til andre områder som kanskje ikke er så pressutsatt
og konfliktfulle som rundt de største byområdene.
Negative konsekvenser er at enkelte av de berørte kommunene vil få et sterkere press i
boligmarkedet. Samfunnet kan gjennom økt kommunikasjon få endret sitt særpreg da
innbyggerne får større og bedre tilgang til bymiljøene nord og sør i Rogaland.
Miljøet kan bli endret både negativ og positivt avhengig av hvilke ståsted en befinner seg i og
hvilke øyne som ser. Naturmiljø og kulturmiljø kan bli påvirket både positiv og negativt.
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Øvrige nivå

Alle som er berørt innen for de ulike interessentnivå. Det kan også være interessenter som og
har lokale og nasjonale perspektiv over seg. Her finner en bl.a. offentlige
forvaltningsorganer, ulike interesseorganisasjoner, entreprenører, finansinstitusjoner og
turister, fotgjengere og syklister.
De enkelte interessenter
P1 – Staten v/Samferdselsdepartementet

Statens behov er først og fremst uttrykt gjennom den politikk som skal føres. Denne framgår
av kapittel 3 og vedlegg til dette.
P2 – Statens vegvesen

Det ligger i Statens vegvesens mandat å bygge ut og forvalte vegnettet, herunder
riksvegferjene. Dette mandatet ivaretas bl.a. ved å utrede prosjekter som initieres politisk eller
som etaten selv tar initiativ til å utrede. Virksomheten foregår innenfor de budsjettmessige
rammer etaten tildeles og de politiske retningslinjer som til enhver til gjelder. I sin streben
etter å utvikle et mer effektivt transportsystem der det er færre drepte og hardt skadde i
vegtrafikken, der det er bedre framkommelighet i og mellom regioner og som er tilgjengelig
for alle, søker etaten etter den optimale kombinasjon av løsning og samfunnsøkonomiske
lønnsomhet. I den kombinasjonen er trafikksikkerhet, miljø, reisetid og reisekostnad viktige
parametere.
P3 – Vestlandsrådet

Vestlandsrådet har i sin begrunnelse for utvikling av E39 Kyststamvegen vist til behovet for
regional utvikling og at en sentral forutsetning for slik utvikling er redusert reisetid, reduserte
reisekostnader og forutsigbarhet. Det vises for øvrig til kapittel 3 med vedlegg.
P4 – Rogaland fylkeskommune

Fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør står som en sentral bakgrunn for dens
engasjement for utvikling av E39 Kyststamvegen og en ferjefri kryssing av Boknafjorden.
Fylkeskommunen mener at en bedre og raskere kryssing av Boknafjorden vil kunne gi gode
ringvirkninger med hensyn til utvikling av robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner.
Rogaland fylkeskommune er imidlertid også en offentlig forvaltningsmyndighet, og omtales i
den forbindelse også under Ø1.
P5 – Berørte kommuner

Dette gjelder kommuner som kan bli dirkete berørt av et eller flere konsepter. Det gjelder
kommunene Randaberg, Rennesøy, Kvitsøy, Bokn og Karmøy. Disse kommunene er opptatt
av å tjene både innbyggene og næringslivets interesser. Som lokalt forvaltningsnivå er de
også opptatt av utvikling i og av lokalsamfunnene, og har dermed en særlig oppgave i å se
infrastrukturutvikling i lys av dette.
Noen av kommune har behov for å få økt innbyggertallet. Det forsøkes imøtekommet ved å
tilby boligtomter for folk som vil og kan bosette seg i kommunen. En utvidet bo- og
arbeidsmarkedsregion vil etter kommunenes mening bidra til å imøtekomme dette behovet.
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Disse kommunene er også opptatt av å tjene både innbyggene og næringslivets interesser.
Som lokalt forvaltningsnivå er de også opptatt av utvikling i og av lokalsamfunnene, og
dermed en særlig oppgave i å se infrastrukturutvikling i lys av dette.
P6 – Næringslivet

Næringslivet, her representert ved NHO, har vær og er en sentral aktør i arbeidet med å
utvikle E39 Kyststamvegen. Næringslivet vil også kunne ha direkte økonomisk utbytte av at
Boknafjordkryssingen utvikles. Fra næringslivet er det pekt på at de viktigste behovene er
redusert reisetid, reduserte reisekostnader og forutsigbarhet.
S1 – Innbyggerne i de berørte kommunene og i regionen

Innbyggerne er opptatt av behov for redusert reisetid og reduserte reisekostnader samt utvidet
tilgang til et større arbeidsmarked. Innbyggerne er også sterkt opptatt av bedre trafikksikkerhet. Gruppen vil også i noe varierende grad være opptatt av å ta vare på natur- og
kulturlandskapet og den lokale identitet samt den regionale utviklingen som vil komme i
kjølvannet av en bedre kommunikasjon.
S2 – Lokale og regionale bedrifter

Primærnæringene står sterkt på Nord-Jæren, og området er viktig produsent av kjøtt- og
melkeprodukter og grønnsaker. Det er også etablert en betydelig matvareindustri i tilknytning
til primærnæringene. Begge leverer ferskvarer som særlig krever forutsigbarhet for å nå ut til
markedet med best mulig kvalitet.
Ellers er de lokale og regionale bedriftene opptatt av de samme behovene som NHO er. I
tillegg ser deler av det lokale næringsliv muligheter for tilgang til et større marked med en
forbedret Boknafjordforbindelse. Det som muliggjør større markedstilgang er, i tillegg til
forutsigbarhet, redusert reisetid og reduserte reisekostnader.
S3 – Offentlige institusjoner

Universitetet i Stavanger (UiS) er Norges femte universitet og har rundt 8 000 studenter og
930 ansatte. UiS er organisert i tre fakulteter: Det humanistiske, Det samfunnsvitenskapelige
og Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet61. Nord for Boknafjorden ligger Høgskolen
Stord/Haugesund (HSH), en mellomstor høgskole med rundt 2 200 studenter og 250 ansatte.
Høgskolens satsingsområder er IKT i læring, sikkerhetsledelse, helsefag og maritim næring62.
Konseptet for Boknafjordkryssingen er en av flere rammebetingelser som styrer muligheten
for samarbeid mellom de to institusjonene. En reduksjon i reisetiden over Boknafjorden vil
styrke mulighetene for kompetansesamarbeid mellom de to institusjonene og landsdelen både
med hensyn til rekruttering, undervisning og forskning. Det er en målsetning for UiS og HSH
å utvikle et tettere og mer integrert samarbeid, og da betyr reisetiden mye63.
Helse Stavanger/Stavanger Universitetssjukehus - Helse Fonna/Haugesund sjukehus. Begge
sorterer under Helse vest.
S4 – Transportnæringer

Busselskapenes interesse ligger i å redusere reisetiden og –kostnader med buss for
derigjennom styrke konkurransegrunnlaget mot andre transportmidler. Hurtigbåtselskapene
61

www.uis.no
www.hsh.no
63
Anne Selnes, UiS
62
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vil av konkurransemessige årsaker ha motsatt behov, mens ferjeselskapene vil ha behov for å
drive ferjesambandene også i framtiden.
Transportørenes behov knytter seg særlig til reduserte reisekostnader mens yrkessjåførenes
behov knytter seg til arbeidsmiljøet på vegen.
S5 - Grunneiere

Berørte grunneiere har sine behov knyttet til sitt nærmiljø og sine egne eiendommer.
Ø1 – Offentlige forvaltningsmyndigheter

Denne gruppa omfatter statlige og fylkeskommunale myndigheter som har ansvar for å
forvalte ulike sider av lovverket. Det gjelder for eksempel fylkesmannen med sitt ansvar for
forvaltning av lovverk som regulerer forurensning, miljø- og naturvern og jordvern og
fylkeskommunen med sitt ansvar for forvaltning av kulturminnevernet. Disse myndighetene
har behov for å ivareta det nevnte lovverk.
Ø2 – Interesseorganisasjoner

Denne gruppe interessenter kan bestå av en eller flere organisasjoner som kan knytte ulike
behov til konsepter for kryssing av Boknafjorden. Det kan være miljøvernorganisasjoner,
kulturvernorganisasjoner, naturvernorganisasjoner, pendlerforeninger, historielag,
arbeidstakerorganisasjoner, turistforeninger, bilorganisasjoner og mange andre. Deres behov
vil være høyst ulike og av varierende samfunnsmessig viktighet. I behovsanalysen er det gitt
omtale av noen behov knyttet til disse interessentene, men omtalen er langt far uttømmende.
Ø3 – Turister

Bilturistene er også en lite ensartet gruppe med ulike behov. Mens noen har behov for å ta det
med ro og la reisen i seg selv være en del av ferien har andre behov for rask forflytning
mellom to feriemål.
En annen gruppe turister er fotgjengere og syklister (det er ikke registrert ”nyttesyklister” i
Boknafjordsambandet). Disse har behov for sikker kryssing av Boknafjorden. Det må skje
enten med hurtigbåt eller med buss og/eller ferje.
Ø4 – Entreprenører/utbyggere

Denne gruppas interesse knytter seg til behov for oppdrag i forbindelse med utvikling av
infrastrukturen.
Ø5 – Finansieringsinstitusjoner

Denne gruppas interesse knytter seg til finansiering av infrastrukturprosjekter, spesielt dersom
bompenger inngår i finansieringsgrunnlaget.
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De viktigste behovene
Behov for redusert reisetid
Potensial for redusert reisetid
300
Nåsituasjonen
250

Mulig ny reisetid

200
Minutter

Reisetiden mellom Stavanger og
Haugesund med liten bil er i dag
97 minutter. Det omfatter kjøretid,
ventetid på ferjekai, overfartstid
og tid for ilandkjøring. Mellom
Stavanger og Bergen er reisetiden
255 minutter. Selve
fjordkryssingen, mellom Harestad
og Arsvågen, tar 57 minutter.

150
100

50
Dersom vegnettet mellom
Stavanger og Aksdal bygges ut til
0
stamvegstandard og kryssing av
Stavanger-Haugesund
Stavanger-Bergen
Boknafjorden skjer på raskeste
måte, er potensialet for reduksjon av disse reisetidene 43 minutter. Nye reisetid mellom
Stavanger og Haugesund kan altså bli 54 minutter, en reisetid som gjør at de to byene kan
betraktes som å utgjøre et felles bo- og arbeidsmarked.

For en reise med liten bil mellom Stavanger og Haugesund
betyr dette en reduksjon i reisetid på 39 %, mellom Stavanger
og Bergen 15 %.
For reiser mellom Stavanger og Kvitsøy er potensialet for
reduksjon av reisetiden 45 minutter, fra 60 til 15 minutter,
tilsvarende 75 % reduksjon i reisetiden.
Behov for reduserte avstandskostnader

Konkurranseevnen og lønnsomheten i næringslivet påvirkes
direkte av transport- og logistikkostnadene. Den sterke
avhengigheten av en omfattende utenrikshandel og Norges
lokalisering i utkanten av de store markeder gjør at gode
internasjonale og nasjonale transportforbindelser er av
særdeles stor betydning.
Tids- og kjøretøykostnader, sammen med bompenger og
ferjebilletter, utgjør en særlig belastning for det vestlandske
næringslivs logistikkostnader. Et mye brukt eksempel er
kostnads- og avstandsulempene for tunge kjøretøy langs E39
Figur 4 Logistikkostnader
Kyststamvegen mellom Stavanger og Bergen sammenlignet
Kilde: Transportplan for Vestlandet
med tilsvarende parametere for en tur langs E6 mellom Oslo
og Lillehammer. Avstanden mellom byene er omtrent den
samme, men reisetiden mellom Stavanger og Bergen er nær dobbelt så lang som mellom Oslo
og Lillehammer og kostnadene er mer enn dobbelt så høye.
Når gjennomsnittshastigheten for tunge kjøretøy mellom Stavanger og Bergen er 43 km/t
(etter 01.01.2007), sammenlignet med gjennomsnittshastigheten mellom Oslo og
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Lillehammer som er 70 km/t, viser det at potensialet for tidsbesparelse på strekningen er stort.
Og når tids- og distanseavhengige kostnader er mer enn dobbelt så høye på strekningen
Stavanger – Bergen som på strekningen Oslo – Lillehammer viser det at potensialet for å
redusere avstandskostnadene på førstnevnte strekning også er stort.
På sterkningen Harestad – Mortavika er kjøretøykostnadene for tunge kjøretøy særlig store
som følge av at det er 360 høydemeter, fordelt på to tunneler, som skal forseres på forholdsvis
korte strekninger med sterk stigning, opp til 8 %. Det gir i ugunstigste fall en kjøretid på
denne 22 km lange strekningen på opp mot 40 minutter for tunge kjøretøy med tung eller
farlig last64, dvs. en gjennomsnittshastighet på 33 km/t.
I framtiden blir det stadig viktigere å få varene hurtig og direkte til kontinentet sjøveien.
Restriksjoner og avgiftspålegg på tungtransport gjennom Nord-Tyskland, og sikkert etter
hvert også i Danmark, vil bidra til å fremme en slik utvikling. For at varestrømmene også skal
være effektive med tanke på tidsbruk må avstanden til de sentrale markedene være kortest
mulig, og det må være volummessig grunnlag for høyfrekvente tilbud direkte ut fra regionen.
For landets viktigste eksportregion, jf. kapittel 2.3, er den geografisk og praktisk beste løsning
å utvikle nord-sør-aksen og E39 Kyststamvegen videre65, og at tilknytningen mellom denne
og nasjonalhavnene utvikles tilsvarende.
Behov for forutsigbarhet

Levering av rett vare til rett tid er et viktig ledd i bedriftenes konkurranseevne. Det gir behov
for forutsigbarhet på alle plan i transportsystemet – og det er et behov som stadig forsterkes.
For næringslivets transporter er det således viktig å kunne vite at sannsynligheten for å kunne
levere til avtalt tid er stor og ikke avhengig av driftsforstyrrelser verken på vegnettet i dagen, i
tunneler, på ferjesamband, eller av uforutsette endringer i trafikkvolum m.v.
En høy grad av forutsigbarhet er også viktig med tanke på å ha et velfungerende
kollektivtilbud. Det gjelder for både regionale og nasjonale bussruter.
Behov som påvirkes av endringer i transportsystemet
Behov for kapasitet i transportsystemet

I alt reiser 3,3 mill. personer årlig mellom områdene nord og sør for Boknafjorden (og
Kvitsøy- og Skudenesfjorden). Av disse reiser 1,2 mill. mellom Stavanger- og
Bergensområdet66 mens 1,1 mill. reiser mellom Sør-Rogaland og Haugesund/Karmøy.

64

Ove Erik Vika, SR-Transport. Opplyst på arbeidsseminar 26.-28.10.2006.
Regiondirektør i NHO Bjørn Stangeland: Betydningen av effektiv transport. Foredrag 29.10.2003
66
Med Stavangerområdet menes områdene sør for Boknafjorden og med Bergensområdet menes områdene nord
for Bjørnefjorden.
65
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Av de 1,2 mill. reisene mellom
Stavanger- og Bergensområdet foretas
700 000 reiser med fly. Det utgjør 59 %
av alle reisene. Videre foretas 310 000
med bil, 133 000 med buss og 50 000
med hurtigbåt.
Av de 1,1 mill. reisene mellom SørRogaland og Haugesund/Karmøy foretas
905 000 reiser med bil, 160 000 med buss
og 70 000 med hurtigbåt.

Reisemiddelfordeling - personreiser
1 000 000
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Samlet biltrafikk som krysser fjordene
mellom Sør- og Nord-Rogaland er 950 000 kjøretøy, tilsvarende 2 600 kjt/døgn (2005).
Anslått ÅDT mellom Stavanger og Bergen er 500 kjt/døgn og mellom Stavanger og
Haugesund/Karmøy 1 450 kjt/døgn. Tungtrafikken (kjøretøy > 6 m) utgjør 12 % av
trafikkvolumet, tilsvarende 315 kjt/døgn. Fordeling av biltrafikken er vist på figuren til høyre.
Reisemiddelfordelingen for reiser mellom henholdsvis Stavanger og Bergen og Stavanger og
Haugesund/Karmøy gjenspeiler transporttilbudet på strekningene. For eksempel er reisetiden
med bil mellom Stavanger og Bergen rundt 5 timer og koster ca. 500 kr i ferje- og
bompengekostnader, mens reisetiden med fly (inkl. tilbringer- og ventetid) er ca. halvparten
og koster fra 250 kr og opp mot 1 400 kr + tilbringerkostnader, avhengig av hvilket tilbud på
flybillett som benyttes.
Av de 3,3 mill. personene som krysset Boknafjorden i 2005
benyttet anslagsvis 21 % fly, 4 % hurtigbåt, 12 % buss og 63 %
bil (fører og passasjer). Undersøkelser og beregninger som er
utført67 tyder på at disse tallene viser det individuelle
transportbehovet innenfor dagens transporttilbud. Konklusjonen
i rapporten indikerer også at det er liten konkurranseflate
mellom transportmidlene både på strekningen Stavanger –
Haugesund og Stavanger – Bergen. Erfaring har imidlertid vist
at dersom tilbudet til bilistene blir forbedret, øket biltrafikken.
En beregning for undersjøisk tunnel uten bompenger68 viste
nyskapt trafikk på rundt 1 000 kjt/døgn i 2005. En beregning
utført med regional transportmodell tyder også på at det reelle
behovet for individuell persontransport med bil er en del høyere
enn dagens faktiske trafikk69.
Utviklingen i influensområdet og i landet for øvrig tilsier at
behovet for individuell transport vil øke i årene som kommer. For å vise et mulig spenn i
utviklingen er det gjort beregninger for tre ulike prognosealternativer for personreiser med
bil, mens prognosene for buss-, båt- og flypassasjerer er holdt konstant.

67

Konkurransetilsynet: Prosjekt om intermodale konkurranseflater i persontransport i Norge. Mai 2006.
Elastisitetsmodell basert på endringer i generaliserte reisekostnader.
69
Regional transportmodell er under utvikling og vil ikke bli ferdig kvalitetssikret innen BU skal leveres.
68
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Prognosealternativ 1
Framskriving
Bilførere og
bilpassasjerer
Buss- og båtpassasjerer

Flypassasjerer

Prognosealternativ 2
Anbudsprognoser
Bilførere og
bilpassasjerer

Buss- og båtpassasjerer
Flypassasjerer
Prognosealternativ 3
Fylkesfordelte
prognoser
Bilførere og
bilpassasjerer

Buss- og båtpassasjerer
Flypassasjerer

Årlig vekst
2006-2015
5 %, tilsvarende den faktiske
utviklingen på Boknafjordsambandet siste 10-årsperiode.
1,3 %, tilsvarende SSB’s
prognose for befolkningsvekst,
alt. MMMM + 0,5 % for
generell velstandsvekst.
2 %, tilsvarende Avinors
prognose for flytrafikken på
hovedflyplassene70.

2016-2035
1,8 %, tilsvarende det doble av
de gjeldende fylkesfordelte
prognoser.
1,3 %, tilsvarende SSB’s
prognose for befolkningsvekst,
alt. MMMM + 0,5 % for
generell velstandsvekst.
2 %, tilsvarende Avinors
prognose for flytrafikken på
hovedflyplassene.

Årlig vekst
2006-2011
3 %, 0,2 % lavere enn den vekst
Fjord1 har lagt til grunn for sitt
anbud på Boknafjordsambandet.
Som alternativ 1.
Som alternativ 1.

2012-2035
1,3 %, tilsvarende SSB’s
prognose for befolkningsvekst,
alt. MMMM + 0,5 % for
generell velstandsvekst.
Som alternativ 1.
Som alternativ 1.

Årlig vekst
2012-2020

2006-2011
1,4 %, tilsvarende
de gjeldende
fylkesfordelte
prognoser.
Som alternativ 1.
Som alternativ 1.

0,9 %, tilsvarende
de gjeldende
fylkesfordelte
prognoser.
Som alternativ 1.
Som alternativ 1.

2021-2035
0,8 %, tilsvarende
de gjeldende
fylkesfordelte
prognoser.
Som alternativ 1.
Som alternativ 1.

De ulike prognosealternativene antyder et behov for personreiser over Boknafjorden på
mellom 13 000 og 17 000 reiser i døgnet i 2035, en økning mellom 46 % og 88 % i forhold til
dagens volum.

70

Avinors stamnettutredning til Nasjonal transportplan 2010-2019
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Personreiser over Boknafjorden
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Når prognosene for buss-, båt- og flypassasjerer holdes konstant mens prognosene for
personreiser med bil varierer, endres reisemiddelfordelingen tilsvarende:
Reisemiddelfordeling 2035 - Personreiser
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Når det gjelder individuelle reiser er det også et økende behov for å kunne velge
reisetidspunkt og reisemåte samt å kunne gjennomføre reisen på kortest mulig tid.
Nødvendig kapasitet på vegnettet/ferjene for kryssing av Boknafjorden i 2035 varierer fra
4 000 kjt/døgn for prognosealternativ 3 til 6 000 kjt/døgn for prognosealternativ 1 (beregnet
med utgangspunkt i dagens trafikksituasjon):
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Nødvendig kapasitet på Boknafjordkryssingen i 2035
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Gående og syklende kan ikke krysse Boknafjorden uten at det skjer som passasjerer på bil når
den kjører gjennom de undersjøiske tunnelene eller som passasjerer på buss eller hurtigbåt.
Eventuelle kapasitets- og/eller framkommelighetsproblemer Nord-Jæren og Haugalandet for
disse gruppene knytter seg primært til frekvens og kapasitet på hurtigbåtene og bussene som
trafikkerer strekningen.
Det er et velkjent problem at godstransporten i Norge er mangelfullt dokumentert.
Godstransporten på veg (ferje) mellom Nord- og Sør-Rogaland er imidlertid beregnet til 1,7
mill. tonn årlig71. Av dette går rundt 1,6 mill. tonn over Boknafjordsambandet.
Gjennomsnittlig last pr. kjøretøy blir 15 tonn.
Legger vi til grunn de fylkesfordelte prognoser72 vil godstransporten på veg (ferje) mellom
Nord- og Sør-Rogaland med utgangspunkt i beregnet godsmengde være 2,6 mill. tonn årlig i
2035. Med samme lastprosent som i dag tilsvarer det en økning på omtrent 100 tunge kjøretøy
pr. døgn.
Behovene for kapasitet i transportsystemet knytter seg alle interessentene.
Behov knyttet til annen transportinfrastruktur73

Kystverket har i samband med arbeidet med Nasjonal transportplan laget en egen utredning
om sjøverts stamnett og knutepunktshavner. I stamnettsutredningen er følgende havner i
Rogaland definert som stamnettshavner:
• Egersund
• Stavanger/Sandnes – Risavika og Somaneset
• Karmsund – Kårstø og Husøy
Økt framkommelighet og forutsigbarhet for vegtransporten, kombinert med vesentlig
reduksjon i reisetid mellom tyngdepunktene i sør-fylket og på Haugalandet, vil påvirke både
71

Norconsult, Numerika, Høgskolen i Molde, Møreforskning: Viktige godstransportstrømmer og
godstransportkorridorer i Norge. Rapport 0409
72
Vegdirektoratets prognoser til bruk i arbeidet med handlingsprogrammet til NTP 2006-2009(15).
73
Innspill: Kystverket og Avinor.
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sjøtransportens muligheter mellom regioner og mellom havner, de valg som gjøres i markedet
og konsentrasjonen av godsstrømmene.
En stor del av godsmengdene over Karmsund og Stavanger er bulktransporter som er direkte
knyttet til enkeltbedrifter og store terminaler. Det kan tenkes at enkelte verditransporter vil ha
en del å tjene på redusert transporttid, men dette vil neppe på kort sikt utgjøre et stor nok
volum til å påvirke havnestrukturen.
De to lufthavnene i Rogaland, Stavanger lufthavn, Sola og Haugesund lufthavn, Karmøy, er
begge stamflyplasser. Med dette menes at de er flyplasser som utgjør stammen i en
opprinnelig flyplasstruktur i Norge. Begge flyplassene er åpne både for nasjonal og
internasjonal trafikk. I 2005 brukte ca. 2,9 mill. passasjerer Stavanger lufthavn, Sola, mens ca.
0,44 mill. passasjerer brukte Haugesund lufthavn, Karmøy.
Da flyplassen på Karmøy ble anlagt i 1975 var reisen mellom Haugesund og Stavanger mer
problematisk og tok lengre tid enn hva tilfellet er i dag. Helt frem til slutten av 80-tallet ble da
også ruten mellom de to lufthavnene trafikkert. En ytterligere reduksjon av reisetiden mellom
de to flyplassene, kombinert med de raske endringer som skjer innen luftfarten, vil kunne
påvirke både selskapenes og de reisendes valg av flyplass. Et spørsmål kan for eksempel være
om flyselskapene vil trafikkere begge lufthavnene med ruter til Oslo, slik de gjør i dag? Et
annet kan for eksempel være hvilken betydning det får for trafikkmønsteret dersom
Haugesund lufthavn utvikler seg til en flyplass som hovedsakelig trafikkeres av lavprisselskap
mens Stavanger lufthavn hovedsakelig trafikkeres av nettverksselskap?
Behovet for å opprettholde begge plassene er imidlertid slått fast av Regjeringen, som ”vil
opprettholde dagens flyplasstruktur så fremt det ikke er et uttrykt ønske lokalt om å legge ned
en flyplass”74.
Behov for økt trafikksikkerhet

Selv om sikkerhetsarbeidet lenge har hatt en sentral plass innen transportsektoren, utgjør
ulykker i tilknytning til transportvirksomhet fortsatt et betydelig samfunnsproblem. Nasjonal
handlingsplan for trafikksikkerhet på veg 2006-2009 angir flere hovedgrep i
trafikksikkerhetsarbeidet. Et av disse er gjennomføring av langsiktige tiltak innen veg- og
trafikksystemet i form av utbygging av de veger som har høy trafikk og mange drepte og
skadde til motorvegstandard. Dersom vegnettet ikke bygges ut i takt med trafikkutviklingen,
vil antall møteulykker og andre trafikkvolumavhengige ulykker øke.
Sør for Boknafjorden er strekningen Harestad – x rv. 519 på Rennesøy (Nordbøkrysset) den
strekning der behovet for tiltak vil øke mest. Nord for Boknafjorden gjelder det samme for
strekningen Mjåsund – Aksdal.
Behov knyttet til omgivelsene

Som nevnt overskrides ikke noen grenseverdier for verken støy- eller luftforurensning langs
E39 mellom Harestad og Aksdal. Det er heller ikke bebyggelse eller institusjoner langs vegen
som får vesentlige endringer i støyforholdene som følge av endringer i transportsystemet eller
-volumet.
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Tekniske tiltak for å redusere utslipp fra fartøy og kjøretøy vil være aktuelle tiltak for å
redusere luftforurensningen, uavhengig av konsept for kryssing av Boknafjorden. Utslipp fra
fartøy og kjøretøy kan også reduseres gjennom økt bruk av alternative drivstoffer75.
Eksisterende transportsystem berører ikke kjente vann- eller georessurser. Det utgjør heller
ingen spesiell barriere mellom ulike områder som kan fjernes ved hjelp av tiltak så lenge
eksisterende vegnett i det store og hele må opprettholdes.
Det er behov for å ta vare på, videreutvikle og gjøre tilgjengelig områder for natur, kultur og
rekreasjon.
Behov for regional utvikling

Det er – og har lenge vært - et generelt samfunnsmål å utvikle robuste arbeids-, bo- og
serviceregioner (ABS-regioner) og å opprettholde bosettingen i hele landet76. Det er grunn til
å tro at denne politikken har vært med på å utvikle næringslivet i slike regioner og å holde på
næringslivet i distriktene og derigjennom holde på ungdommen og sikre bosettingen. På
Vestlandet står behovet for utvikling langs aksen Stavanger – Haugalandet - Sunnhordland –
Bergen sentralt.
Hos arbeidstakerne som krysset
fjordene til/fra arbeid var det NordJæren som var målet for de aller fleste
som reiste mot sør, mens Bergen var det
dominerende målet for de som reiste
mot nord. Flertallet av de lange
arbeidsreisene (reisetid minst 60
minutter) var naturlig nok rettet mot de
tyngste arbeidsmarkedene. Studier77 har
vist at en slik tendens snarere forsterkes
enn mildnes dersom reisetiden mellom
bosted og arbeidsmarked reduseres. Det
er også dokumentert at større
ferjeavløsningsprosjekter kan føre til
omfattende strukturendringer i en
region i form av sentralisering og
nedlegging av servicetiltak og anlegg.
Utviklingen i bosettingsmønsteret, jf.
avsnitt 2.3, vil gi vekst i person- og
godstransporten i og rundt Stavanger,
Haugesund og Bergen. En fortsatt
økning i utdannelsesnivå for både kvinner og menn og et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked vil
gi mer pendling og behov for større arbeidsmarkedsregioner, og større
arbeidsmarkedsregioner gir økt behov for et effektivt transporttilbud.
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http://www.miljøstatus.no
St.meld. nr. 25 (2004-2005) Om regionalpolitikken
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Rogalandsforskning: Vegsektoren som motor for sysselsettings- og næringsutvikling. Rapport nr 14:1996.
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Andre behov
Behov for vern av arealer og anlegg

Eksisterende infrastruktur og trafikkvolum utløser ikke noe spesielt behov for vern av arealer.
Ved eventuelle inngrep som følge av nye tiltak, det være seg utvidelse av eller ny veg, tunnel
eller ferjekaier, må det imidlertid tas spesielt hensyn til de verdifulle natur-, kultur- og
rekreasjonsområder som er beskrevet i avsnitt 2.3 og til det forhold at det lave kystlandskapet
rundt Boknafjorden er sårbart for større inngrep.
Spesielt er det viktig at Jæren landskapsvernområde ikke berøres av tiltak og at eventuelle
inngrep i eller ved eksisterende veg mellom Harestad og Mortavika skjer innenfor de rammer
som blir trukket opp i vernebestemmelsene (som er under utarbeidelse).
Behov for bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling er definert som en utvikling som tilfredsstiller behovene til dagens
generasjon uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner får dekket sine behov.
Målet om en bærekraftig utvikling legger premisser for den økonomiske veksten. Det betyr
blant annet at det må stilles krav til den måten vi bygger ut samfunnet på. Samtidig som
befolkningens og næringslivets interesser for en effektiv utbygging sikres, må det sørges for
at rammevilkårene er slik at det skapes gode utbyggingsmønstre i et langsiktig tidsperspektiv.
Planleggingens horisont bør således være mange tiår. Dette er viktig å ha i minne når store
infrastrukturtiltak, som for eksempel større vegprosjekt, skal planlegges. Det er ikke gitt at
dagens mobilitet er forenlig med de krav en bærekraftig utvikling stiller.
En bærekraftig utvikling langs aksen Stavanger – Bergen vil bety en regional utvikling der
bl.a. transportsystemets ulemper minimaliseres samtidig som befolkningens og næringslivets
transportbehov imøtekommes. Konkret knytter dette seg i hovedsak til disse indikatorene:
 Klimagassutslipp relatert til Kyotomålet.
 Irreversibel avgang av produktivt areal.
Behov for arbeidsplasser i transportsektoren

I eksisterende transportsystem er det arbeidsplasser knyttet til drift og vedlikehold av både
infrastrukturen (veg, tunnel, ferjekai, farled) og av materiell (bil, buss, ferje, hurtigbåt). Antall
arbeidsplasser i transportsystemet avhenger av transportvolumet og fordeling på reisemidler. I
en situasjon der etterspørselen etter transport forventes å stige, jf. avsnitt 3.1, vil det snarere
være spørsmål om etablering enn om nedlegging av arbeidsplasser. En overføring av
arbeidskraft mellom transportformene må imidlertid påregnes å ville skje i takt med
utviklingen.
Behov for å bevare ferjene som sosial møteplass

Ferjer der de fleste reisende har lokal tilknytning har ofte et preg av sosial møteplass – et sted
for utveksling av nyheter og drøfting av små og store problemer. I influensområdet gjelder
dette i all hovedsak Kvitsøysambandet. I ferjesambandet reiser 23 % daglig og 67 % minst en
gang i uka, mens hele 71 % av de reisende med hurtigbåten benytter den daglig og 19 %
minst en gang i uka. I Boknafjordsambandet reiser til sammenligning kun 5 % daglig og 18 %
minst en gang i uka.
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I en rapport om sosialøkonomiske konsekvenser for Kvitsøy dersom ferja blir erstattet med en
undersjøisk tunnel78 går det fram at de fleste av kommunens innbyggere betrakter ferja som
en sosial møteplass, men mange mener at dersom den faller bort vil innbyggerne finne nye
sosiale arenaer.
Behov for samarbeid mellom offentlige institusjoner

Grunnskolestrukturen i de fire direkte berørte kommunene vil neppe påvirkes av måten
Boknafjorden krysses på. Videregående skoler kan imidlertid få utvidet sitt
rekrutteringsgrunnlag som følge av endret transportsystem og fritt skolevalg.
Universitetet i Stavanger (UiS) er Norges femte universitet og har rundt 8 000 studenter og
930 ansatte. UiS er organisert i tre fakulteter: Det humanistiske, Det samfunnsvitenskapelige
og Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet79. Nord for Boknafjorden ligger Høgskolen
Stord/Haugesund (HSH), en mellomstor høgskole med rundt 2 200 studenter og 250 ansatte.
Høgskolens satsingsområder er IKT i læring, sikkerhetsledelse, helsefag og maritim næring80.
Konseptet for Boknafjordkryssingen er en av flere rammebetingelser som styrer muligheten
for samarbeid mellom de to institusjonene. Det er behov for å styrke mulighetene for
kompetansesamarbeid mellom de to institusjonene og landsdelen både med hensyn til
rekruttering, undervisning og forskning. Det er en målsetning for UiS og HSH å utvikle et
tettere og mer integrert samarbeid, og da betyr reisetiden mye81.
Helse Stavanger/Stavanger Universitetssjukehus og Helse Fonna/Haugesund sjukehus, som
begge sorterer under Helse vest, vil få tilsvarende muligheter for samarbeid som følge av
redusert reisetid mellom institusjonene.
Behov knyttet til endring av markedssituasjonen for lokalt næringsliv

Verken på Randaberg, Rennesøy eller på Bokn er det butikker som i særlig grad er i en
konkurransesituasjon mot butikker på andre siden av fjorden og der konkurranseevnen i noen
grad er avhengig av type fjordkryssing.
På Kvitsøy venter den lokale COOP-butikken, som i all hovedsak har innbyggerne i
kommunen som kunder, en negativ utvikling dersom forbindelsen med fastlandet blir
vesentlig forbedret i forhold til dagens situasjon.
Et utvalg representanter fra det lokale næringsliv har vurdert konsekvensene ved etablering av
en ferjefri forbindelse over Boknafjorden for ulike tema82: ny konkurransesituasjon, logistikk,
tilgang på reservedeler, tilgang på arbeidskraft, relasjoner og samarbeid mellom virksomheter
på ”andre siden av fjorden” og tiltakets generelle betydning for det lokale næringsliv.
Vurderingen ga noen generelle inntrykk som i korthet kan formuleres slik:
•
•
•

Det er ”lettere” å reise sørover enn nordover.
Næringslivet ser positivt på utfordringene som en ferjefri kryssing av Boknafjorden
gir.
Nisjebedrifter på Kvitsøy frykter ikke konkurranse fra fastlandet.
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Asplan Viak: Sosioøkonomiske konsekvenser for Kvitsøy av Rogfast. Stavanger 2006
www.uis.no
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www.hsh.no
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Anne Selnes, UiS
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Statens vegvesen Rogaland: Delutredning Regionale virkninger (KU for E39 Boknafjordkryssingen)
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Flere bedrifter på Kvitsøy ser for seg at dagens markedssituasjon i de markedene hvor de
allerede er etablert vil styrkes med styrket fastlandsforbindelse. En viktig grunn til det er at
terskelen for å få kunder, leverandører og samarbeidspartnere til å reise til Kvitsøy på
bedriftsbesøk blir mindre.
Behov for bevaring av lokal identitet

Identitetsbevaring har blitt løftet fram som et lokalt behov – særlig relatert til Kvitsøy og
Nord-Rogaland – uten at det er definert nærmere hva denne lokale identiteten består av. På
Nord-Jæren synes ikke tilsvarende behov å stå sentralt. Det blir således nærliggende å tolke
dette som et behov hos grupper som frykter at ulike kulturer på Nord-Jæren vil dominere i en
utvidet region der kommunikasjonene er vesentlig forbedret i forhold til dagens situasjon.
Dette kan synes å komme i motstrid til det å bygge opp en regional identitet, noe som kan
være aktuelt både innenfor en utvidet arbeids-, bo- og serviceregion på Nord-Jæren –
Haugalandet - Sunnhordland og ved etablering av en eventuell ny og større Vestlandsregion
som følge av en ny organisering av den offentlige forvaltning.
Lokal identitet, i form av for eksempel dialekt, er imidlertid utsatt for flere påvirkninger enn
endringer i transportsystemet: moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi,
utdanningssystemet, påvirkning fra radio og TV, for å nevne noe. Det synes imidlertid klart at
spørsmål omkring lokal og regional historie, identitet og kultur ikke har hatt noen
framtredende plass i regionaliseringsdebatten eller i debatter om større endringer i
transportinfrastrukturen83.
Behov for regional identitetsbygging

Regjeringen har lagt fram en stortingsmelding84 om framtidig organisering av det offentlige
Norge. Så langt synes det klart at vi fortsatt skal ha tre forvaltningsnivå – spenningen knytter
seg først og fremst til oppgavefordelingen mellom statlig, regionalt og lokalt forvaltningsnivå
og til organiseringen av det regionale nivå85.
”Vestlandet” framheves ofte som en region, uten at området er helt eksakt geografisk definert.
Spørsmålet om regional identitet har så langt vært lite påaktet i debatten omkring
forvaltningsreformen, men antas å måtte spille en viss rolle i en framtidig Vestlandsregion
dersom en slik skal ha forankring i befolkningen. Ved bygging av en slik identitet vil bl.a. den
interne kommunikasjon i det aktuelle området være av betydning, og muligheten for å lykkes
vil henge sammen med kommunikasjonens kvalitet.
Tilgjengelighet for alle

Kollektivsystemet mellom Stavanger og Haugesund og Bergen er under kontinuerlig endring.
Mest synlig for tiden er at hurtigbåttilbudet reduseres mens busstilbudet økes. Det er behov
for et styrket kollektivtilbud med reelle valgmuligheter mellom transportmidlene. Ikke minst
gjelder det for reisende som ikke har tilgang til bil. Det legges videre til grunn at det materiell
som benyttes i kollektivtilbudet er tilrettelagt for universell tilgjengelighet.
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Georg Arnestad: Vestlandingen – finst ho eller han og eventuelt kvar helst? Sogndal 2005
St.meld. nr. 12 (2006-2007) Regionale fortrinn – regional framtid:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/regpubl/stmeld/2006-2007/Stmeld-nr-12-2006-2007.html?id=440990
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Det er i dag ikke mulig å sykle strekningen Harestad – Mortavika som følge av sykkelforbud i
de undersjøiske tunnelene. Sykler må fraktes gjennom disse enten med bil eller på buss.
Alternativt kan sykler medbringes på hurtigbåten mellom Stavanger og Føresvik86.

86

Refererer seg til 0-situasjonen der rv. 47 T-sambandet er etablert og Skudenessambandet nedlagt.
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Vedlegg 5 – Tekniske og funksjonelle krav
Krav til nye veger og tunneler
Generelt

I følge veglovens § 12 skal offentlige veger i Norge planlegges i samsvar med reglene i planog bygningsloven. § 13 i vegloven sier at ”Departementet gir føresegner om anlegg av
offentlig veg (vegnormalar)”. Forskrift om anlegg av veg er sist endra 7. oktober 2005. I § 7 i
forskriften står det i pkt. 1 at ”Vegdirektoratet kan innenfor rammen av forskriftene fastsette
utfyllende bestemmelser – vegnormaler”.
Vegnormalene utgitt av Vegdirektoratet er altså hjemla i Veglovens § 13. Vegnormalene er
delt på flere håndbøker. Krav i flere av håndbøkene er delt opp i ”skal”, ”bør”, og ”kan” ut fra
viktighet. Skal-krav er ikke absolutte, de kan fravikes av Vegdirektoratet.
Et viktig punkt normalene er ”dimensjonerende trafikkmengde”. For generell dimensjonering
av veg og tunneler (inkl. valg av tunnelklasse) skal trafikk 20 år etter åpning av veganlegget
legges til grunn for dimensjoneringen. For dimensjonering av vegkryss og valg av teknisk
utstyr kan trafikk 10 år etter åpning brukes.
Veger

Utforming av vegene blir styrt av Håndbok 017 Veg- og gateutforming. Siste utgave er fra
november 1992. For stamveger kom Håndbok 235 Stamvegutforming i september 2002.
Håndbok 017 er for tiden under revisjon. Den nye håndboken vil også omfatte krav til
stamveger.
Håndbok 017 styrer bl.a. krav til vegbredder, antall felt, horisontal og vertikal linjeføring.
Kravene varierer med vegtype og trafikkmengder. E39 over Boknafjorden er stamveg. Krav
til utforming av eventuelle nye tiltak for kryssing av Boknafjorden knytter seg til den aktuelle
dimensjonerende trafikkmengde og vil finnes i ny Håndbok 017.
Som eksempel på mulig utforming av nye veger har vi lista opp de viktigste krav til
vegutforming i dagens Håndbok 235 for mulige dimensjonerende trafikkmengder over
Boknafjorden. Vi har tatt utgangspunkt i at kryssinga vil ligge i områdetype 1, spredt
bebyggelse. Nye erfaringer og tanker rundt bruk av midtdeler er enda ikke innarbeida i
vedtatte vegnormaler, og er dermed ikke vist i denne tabellen.

Vegbredde
Vegtype
Minste horisontalradius
Forbikjøringsmulighete
r pr. 5 km
Maks. stigning

ÅDT
1500 – 5000
8,5 m
Tofelts, avkjørselsfri
veg
350
2

ÅDT
5000 – 10000
10 m
Tofelts motorveg

ÅDT
10000-20000
20 m
Firefelts motorveg

450
3

450
-

6%

6%

6%

For veger på Kvitsøy og sideveger/lokalveger er det ikke stilt så store krav som dette.
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Hvordan veger skal dimensjoneres og bygges styres av Håndbok 018 Vegbygging, siste
utgave fra desember 2004. Denne gir krav til dimensjonering av overbygning, mer om
utforming av sideterreng m.m. Krav i denne håndboka er også avhengig av vegtype og
trafikkmengde.
Tunneler

Krav til utforming og bygging av vegtunneler er gitt i Håndbok 021 Vegtunneler, denne er
nettopp kommet i ny utgave. For krav til utrustning m.m. gjelder Håndbok 021 bare for
tunneler med lengde opp til 12,5 km, lengre tunneler skal vurderes spesielt.
I Håndbok 021 er krav som følger av EU-direktiv 2004/54/EF om minimum sikkerhetskrav
for tunneler i det transeuropeiske vegnett (tunneldirektivet) innarbeidet med de unntak Norge
har fått. EØS-komiteen har slutta seg til EU-direktivet 27. januar 2006, og regjeringa
godkjente 12. mai 2006 St. prp. nr 63 (2005-2006) ”Om samtykke til godkjenning av avgjerd i
EØS-komiteen nr. 10/2006 av 27. januar 2006 om innlemming i EØS-avtala av direktiv
2004/54/EF om minstekrav til tryggleik i tunnelar i det transeuropeiske vegnett”. Det er
utarbeida forslag til forskrift om implementering av tunneldirektivet. Forslaget har vært ute på
høring, og krav vil altså bli innarbeidet i ny Håndbok 021.
EUs tunneldirektiv omfatter det transeuropeiske vegnett (TERN-vegnettet). I Norge er våre
viktigste stamveger, bl.a. E39, en del av TERN-vegnettet. I forslaget til forskrift om
implementering av tunneldirektivet blir det foreslått at regelverket i Norge skal omfatte alle
riksveger.
Krav som ligger i håndbok 021 er bl.a. krav til rømningstunnel for alle vegtunneler som er
lengre enn 10 000 m som har årsdøgntrafikk (ÅDT) på over 8 000 kjt/døgn. Videre er det krav
om at maksimal stigning i tunneler skal være 5 %, med mindre ”ingen annen løsning er
geografisk mulig”. I samsvar med avklaringer med EU vil undersjøiske vegtunneler i Norge
ikke være omfattet av stigningskravet – det vil være krav gitt i Håndbok 021 som gjelder.
Kravene i direktivet skal for eksisterende tunneler på TERN-vegnettet være gjennomført
innen 15 år, altså innen 2021. Kravene i direktivet er ikke absolutte, det er mulig å unngå flere
av kravene om gjennomført risikoanalyse viser at en ved andre tiltak oppnår samme sikkerhet.
Fravik fra direktivet på TERN-vegnettet må godkjennes av EU-kommisjonen, og alle EU- og
EØS-land må være enige dersom fravik skal kunne godkjennes. For det øvrige riksvegnettet
vil Norge selv bestemme krav om gjennomføringshastighet, og fravik skal godkjennes av
Vegdirektoratet.
Krav i Håndbok 021 vil påvirke både dagens vegnett og eventuelle nye tiltak mellom
Stavanger og Haugesund. Om dagens Rennfast fremdeles er en del av E39 i 2021 vil det
måtte gjøres tiltak på både Byfjordtunnelen og Mastrafjordtunnelen for å tilfredsstille
kravene. Tunnelene har i dag stigning som er større enn kravet i Håndbok 021. Tunnelene er
under 10 km lange, og omfattes dermed ikke av kravet om rømningstunnel. Hvilke tiltak som
må gjøres pga. for stor stigning iht. krava, og omfanget av dem, er foreløpig usikkert.
Foreløpig antar Vegdirektoratet at tiltak på eks. tunneler vil begrenses til installasjon av nytt
utstyr og skilting, de ser ikke for seg fysiske tiltak for utbedring av stigning. Hvis forslaget
om at alle øvrige riksveger skal omfattes av direktivet blir vedtatt, må tiltak gjennomføres på
disse tunnelene selv om dagens Rennfast blir avløst av nye veg- eller ferjesamband. Men
Norge står da friere til å fastsette tidspunkt for gjennomføring av tiltak som må gjøres og
hvilke type tiltak.
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Krav som ligger i Håndbok 021:

Som vist skal tunneler med lengde over 12,5 km vurderes spesielt. Bokstavene i diagrammet
angir tunnelklasse, denne bestemmer hvilken sikkerhetsutrustning som kreves. Ut fra figuren
vil det være naturlig å bruke Tunneklasse E (evt. F) som grunnlag for en evt. ny tunnel under
Boknafjorden. Kravene i de forskjellige tunnelklassene er:
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For undersjøiske vegtunneler i Norge gjelder altså ikke stigningskrav i EU-direktivet, men de
i Håndbok 021:

I Håndbok 021 heter det at det ikke bør være kryss i vegtunneler, og at motorvegtunneler ikke
bør være over 4 km lange.
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Krav til ferjer og ferjesamband
I St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan er det lagt opp til at ferjetilbudet skal
differensieres etter trafikkmengder og det er lagt vekt på hvorvidt sambandet er stamveg eller
øvrig riksveg. For perioden 2006-2015 er det dermed innført skjerpede krav til
avviklingsstandarden på høytrafikkerte samband og med en ekstra vekt på stamveger.
Standarden er:

For E39 Mortavika-Arsvågen er det særlig kravet til max 2% gjenstående biler som har vært
utfordringen. Dette er en gjennomsnittsberegning for hele året, slik at perioder med stor
trafikk kan gi en langt større andel gjenstående biler pr. dag. Dette gir særlig utslag ved stor
helgetrafikk.
Ferjetrafikken er også underlagt krav som er referert til farvann og fartøy. Sjøfartsdirektoratet
forvalter følgende forskrifter:
•

•

Forskrift om fartsområder, nr. 3793 av 4.11.1981. Denne klassifiserer de ulike farvann
fra fartsområde 1 i innelukket farvann til fartsområde 4 for havstrekninger inntil 25
nautiske mil. De aktuelle farvann i denne utredningen ligger i stor grad i fartsområde
3.
Forskrift om besiktigelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart.
Innholdet går på regler for sikkerhetsmessig standard på fartøy.
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Krav til bompengeprosjekter
Et foreliggende forslag til Forskrift om bomavgifter på offentlig veg vil gjelde for konsepter
for Boknafjordkryssingen som baserer seg på hel eller delvis bompengefinansiering.
Statens vegvesen er avhengig av et forutsigbart og enkelt rammeverk for planlegging og
gjennomføring av nye bompengeprosjekter. Dagens takstretningslinjer, som består av en
håndbok hvor bestemmelsene i stor grad framstår som veiledende og åpner opp for en rekke
unntaksbestemmelser, tilfredsstiller ikke disse kravene. Gjennom St.meld. nr. 24 (2003-2004)
Nasjonal transportplan 2006-2015 ble det angitt hvilke krav som skulle gjøres gjeldende for
framtidige bompengeprosjekter. Med utgangspunkt i disse, samt Rådsdirektiv 2004/54/EØS
av 29. april 2006 (EFC-direktivet) og direktiv 2006/38/EC av 17. mai 2006, er det utarbeidet
forslag til forskrift om bomavgifter på offentlig veg. Forskriften har vært på høring, men er
ikke sluttbehandlet av Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet.
Hovedkravene til nye bompengeprosjekter er:
•
•
•
•

Minimum 50 % bompengeandel.
De som betaler bompenger skal ha nytte av prosjektet, og de som har nytte av
prosjektet skal betale bompenger – nytteprinsippet.
Bomstasjoner skal etableres i tilknytning til prosjektet.
Etterskuddsinnkreving er hovedregelen.

Miljømessige og estetiske krav
Vegplanlegging, vegbygging og ferjedrift må utføres i samsvar med mange lover og
forskrifter. Dette er hensyn som er innarbeida i Statens vegvesen sine normale arbeidsrutiner.
Vi kjenner ikke til at det er spesielle krav som vil virke svært kostnadsdrivende på mulige
konsept for kryssing av Boknafjorden, og lister derfor ikke opp alle slike krav her.
Krav fra andre myndigheter
Vi kjenner heller ikke her til spesielle krav som er relevante.
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Vedlegg 6 – Aktuelle tiltak i en firetrinnsprosess
Tiltak som påvirker transportetterspørsel og valg av transportmiddel
Transportetterspørsel og valg av transportmiddel kan til en viss grad styres gjennom
arealbruk, tilgjengelighet, informasjon og påvirkning både innen transportsystemet og
samfunnet for øvrig. I denne sammenheng blir det ikke gått nærmere inn på sistnevnte gruppe
da dette er tiltak som ikke kan knyttes spesifikt opp mot Boknafjordkryssingen, men vil ha
allmenn betydning (skatte- og avgiftspolitikk, økonomisk politikk, næringspolitikk). Tiltak
som først og fremst vil ha lokal betydning, for eksempel arealbruk, blir heller ikke nærmere
omtalt.
Aktuelle konsepter i denne kategorien vil først og fremst være strukturelle tiltak rettet mot
godstransport og/eller persontransport.
Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur
I rushtidene er det kapasitetsproblemer på E39 mellom Ålgård og Harestad, noe som kan føre
til opp mot 45 minutters forsinkelse i forhold til fri trafikkflyt på strekningen. Mellom
Harestad og Arsvågen er det ikke kapasitetsproblemer på vegnettet. Heller ikke mellom
Harestad og Mekjarvik. På ferjene er det kapasitetsproblemer på spesielle tidspunkter,
fortrinnsvis på noen helgeavganger og i forbindelse med høgtider. Målt over året er imidlertid
kravene om maksimal oversitting oppfylt. Det er således primært med tiltak i
Stavangerområdet at en mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur kan oppnås, for
eksempel ved å dreie reisemiddelbruken fra bil til sykkel og kollektive transportmidler for
lokale reiser eller med trafikktekniske tiltak.
Forbedringer av infrastruktur
Eksisterende infrastruktur omfatter vegnettet, ferjekaier, ferjesambandene Mortavika –
Arsvågen og Mekjarvik – Kvitsøy (sambandet Mekjarvik – Skudeneshavn inngår ikke, jf.
avsnitt 2.3), bussruter og hurtigbåter i influensområdet.
På vegnettet vil forbedringer i forhold til hovedmålene først og fremst bestå i tiltak for å
redusere reisetid og reisekostnader mellom Stavanger og områdene nord for Boknafjorden,
primært Haugesund og Bergen. I ferjesambandene kan forbedringer bestå i økt kapasitet når
behovet tilsier det, i form av økt antall ferjer og/eller frekvensøkning.
For kollektivtransporten vil forbedringer kunne omfatte økt komfort på buss og hurtigbåt,
samt frekvensøkninger. Dette er tiltak som i stor grad er sammenfallende med aktuelle tiltak
for persontransport under avsnitt 7.1 og omtales ikke nærmere her.
Aktuelle konsepter i denne kategorien er:
• Utvikling av eksisterende vegnett til stamvegstandard
• Kontinuerlig ferje Mortavika – Arsvågen
• Ferje Mekjarvik – Arsvågen
• Godsferje
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Nyinvesteringer og større ombygginger av infrastruktur
I denne kategorien inngår tiltak som kan erstatte et eller begge ferjesambandene med en
ferjefri forbindelse mellom Sør-Rogaland og Nord-Rogaland, eventuelt også Kvitsøy. Det vil
være tiltak som enten omfatter undersjøisk tunnel eller neddykket rørbru.
Aktuelle konsepter i denne kategorien er.
• Undersjøisk tunnel mellom Randaberg og Bokn med arm til Kvitsøy
• Undersjøisk tunnel mellom Rennesøy og Bokn
• Undersjøisk tunnel mellom Randaberg og Karmøy med arm til Kvitsøy
• Rørbru mellom Rennesøy og Bokn
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Vedlegg 7 – Nærmere beskrivelser av konsepter som er forkastet
Konsept A – Tiltak som påvirker transportetterspørsel og valg av transportmiddel
Tiltak innen godstransport

I dag foregår det en betydelig tomkjøing med tunge kjøretøy87. Dette er i stor grad forårsaket
av vansker med å skaffe returlast som følge av dårlig retningsbalanse for godstransporten eller
det er en følge av at en del transport, først og fremst bulk, foretas med spesialbiler.
Bedring av retningsbalansen og utvidet frakt av bulkvarer i rør, jf. gasstransport mellom
Kårstø (Nord-Rogaland) og Nord-Jæren, kan gi en liten reduksjon av godstransporten. Det
samme gjelder overføring av bulkfrakt fra bil til båt der dette er mulig.
ÅDT tunge kjøretøy over Boknafjorden er 314 kjt/døgn i 2005. Tomkjøringsandelen er
25,8 %88. Det betyr rundt regnet at 80 kjøretøy er uten last. Dersom halvparten av disse hadde
last, ville ÅDT tunge kjøretøy reduseres med 40 kjt/døgn til 274 kjt/døgn. Det gir i snitt over
året en reduksjon på en tung bil pr. annenhver seiling. Dette er tiltak som i seg selv ikke
betinger investeringer verken i materiell eller infrastruktur, snarere kan det bety mindre
investeringer i materiell enn hva som er tilfelle i dagens situasjon. Ved bruk av ITSløsninger89 kan en på kort sikt også oppnå løsninger som bidrar til å påvirke og styre
transportørenes valg. På den annen side krever slike tiltak mer samordning og kanskje
systemendringer innen godstransporten, forhold som primært styres av aktørene i markedet
men også gjennom rammebetingelser gitt av offentlige myndigheter. Under alle
omstendigheter ligger de langt utenfor Statens vegvesens ansvarsområde.
Vi går ikke videre med dette konseptet fordi:
-

Det ikke fører til større måloppnåelse enn 0-alternativet når det gjelder bedre
framkommelighet, reduserte avstandskostnader og økt forutsigbarhet.

Tiltak innen persontransport

Et forbedret kollektivsystem, gjerne kombinert med restriksjoner på bilbruk, kan bidra til
både å påvirke transportetterspørselen og valg av transportmiddel, men vil neppe ha stor
betydning for reiser over Boknafjorden som i hovedsak består av lange reiser.
Et forbedret kollektivsystem kan her bety forbedring både av hurtigbåttilbudet og
ekspressbusstilbudet samt korrespondanse med lokalbusser og annen tilrettelegging for
transport mellom kollektivreisemiddelet og reisens start og målpunkt. Flere steder i landet90 er
det etablert nye ekspressbusskonsepter der høy frekvens og forutsigbarhet er vesentlige
elementer i tilbudet.
Et kollektivtilbud som kan få noen reisende til å velge dette framfor bil kan frigjøre kapasitet
på ferjene.
Vi går ikke videre med dette konseptet fordi:
87

SSB: Lastebilundersøkelsen
Fra lastebilundersøkelsen 2005, nasjonale tall
89
ITS = Intelligente TransportSystemer
90
Et eksempel på Vestlandet er TIME-ekspressen på strekningen Ålesund – Molde – Kristiansund.
88
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-

Det ikke fører til større måloppnåelse enn 0-alternativet når det gjelder bedre
framkommelighet, reduserte avstandskostnader og økt forutsigbarhet.

Konsept B – Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur
En mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur kan først og fremst oppnås med tiltak
i Stavangerområdet da det ikke er kapasitetsproblemer på strekningen mellom Harestad og
destinasjoner på nordsiden av Boknafjorden.
Vi går ikke videre med dette konseptet fordi:
-

Det ikke fører til større måloppnåelse enn 0-alternativet når det gjelder bedre
framkommelighet, reduserte avstandskostnader og økt forutsigbarhet.

Konsept C – Utbedring av eksisterende vegnett
til stamvegstandard
Konseptet omfatter utbedring av eksisterende veg
til stamvegstandard mellom Stavanger og Aksdal.
Konkret omfatter det utbygging til 4-felts veg
mellom Schancheholen og Harestad, inklusiv
Eiganestunnelen mellom Motorvegen og Smiene i
Stavanger, oppgradering av undersjøiske tunneler
i Rennfast og utvikling langs eksisterende veg
mellom Mastrafjordtunnelen og Aksdal, inkludert
ny veg Apeland – Haukås.
Kjøretiden for liten bil mellom Stavanger og
Mortavika ferjekai er 27 minutter og mellom
Arsvågen ferjekai og Haugesund 32 minutter91, til
sammen 59 minutter. Ventetiden på ferja er i
gjennomsnitt halvparten av frekvensen, dvs. 15
minutter for Boknafjordsambandet. Overfartstiden
og tid for ilandkjøring er 24 minutter. Det gir en
samlet reisetid på 97 minutter mellom Stavanger
og Haugesund. Reisetiden mellom Stavanger og
Bergen er under de samme forutsetninger 255
minutter.
Kjøretiden for liten bil mellom Stavanger og
Mekjarvik ferjekai er 13 minutter. Ventetiden på
ferja settes til 15 minutter (halvparten av
frekvensen er ikke relevant i et lokalt samband
med lav frekvens). Seilingstiden til Kvitsøy,
inkludert ilandkjøringstid, er 33 minutter. Til
sammen gir det en reisetid på 61 minutter mellom
Vegsystem og ferjesamband - konsept C
91

Over rv. 47 T-forbindelsen
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Stavanger og Kvitsøy (lokale reisende, dvs. de fleste, har i realiteten mindre ventetid enn 15
minutter).
I rushtidene er det betydelige problemer med trafikkavviklingen på strekningen
Schancheholen – Tastatorget i Stavanger. I disse periodene kan kjøretiden bli forlenget med 5
– 10 minutter i forhold til en situasjon med uhindret kjøring (som tallene ovenfor refererer seg
til).
Tiltak på E39 mellom Stavanger og Harestad, bygging av Eiganestunnelen og utbedring til 4felts veg mellom Smiene og Harestad, vil redusere reisetiden på strekningen med 3 minutter
samtidig som problemene i rushtiden vil bli betydelig redusert. Utbedring av eksisterende veg
mellom Arsvågen og Mjåsund (kryss med rv. 47 T-forbindelsen) til stamvegstandard vil gi
2 minutters redusert reisetid.
Dette er tiltak som til sammen vil gi 5 minutters reduksjon i reisetiden mellom Stavanger og
Haugesund for alle konsepter som omfatter kryssing av Boknafjorden mellom Harestad og
Arsvågen med fri trafikkflyt.
Vi går ikke videre med dette konseptet fordi:
-

-

Det gir en marginal måloppnåelse i
forhold til konseptene 0, 1 og 2 når det
gjelder økt forutsigbarhet (påvirker ikke
ferjenes regularitet).
Det fører kun til marginal måloppnåelse
i forhold til konsept 0 når det gjelder
reduserte avstandskostnader.

Konsept D – Godsferje
Bakgrunnen for konseptet ligger i usikre
restriksjoner for tungtrafikk i lange tunneler.
Nye tunnelnormaler legger opp til at det skal
gjennomføres risikoanalyser, og disse vil trolig
avklare hvorvidt tungtrafikken representerer et
stort problem. Dersom de varslede tunneldirektivene slår strengt inn, kan det bli lagt
begrensninger på trafikken av tunge kjøretøy
gjennom Rennfast. I det tilfellet kan en
godsferje på sterkningen Mekjarvik – Arsvågen
ta unna hele eller deler av tungtrafikken slik at
denne slipper å kjøre gjennom
Rennfasttunnelene. Dermed kan en unngå eller
utsette store investeringer til sikringstiltak på
Rennfast. Så langt det er kapasitet vil godsferja
også kunne transportere lette kjøretøy i tillegg.
Hvis transport av farlig last får skjerpede
restriksjoner kan en av godsferjene gå separate
turer med slik last på nattskift. Det er lagt til

Vegsystem og ferjesamband - konsept D
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grunn at sambandet får inntil 3 ferjer på 150 pbe og hastighet 20 knop. Det vil imidlertid gi
økt reisetid over Boknafjorden sammenlignet med alternative ferjekonsepter pga. færre
avganger.
Parallelt med dette sambandet vil sambandet Mortavika – Arsvågen utvikles videre i retning
av en kontinuerlig ferje for lette kjøretøy. Totalkapasiteten vil begrenses av
trafikkavviklingen i Arsvågen, og vi har beregningsmessig stoppet ved 4 gassferjer på dette
sambandet.
Investeringskostnadene for tiltakene vil være litt høyere enn for konseptene 1 og 2, og tiltak
må gjøres både i Mekjarvik og i Mortavika. Det er lagt inn tillegg på landsiden i Arsvågen for
å dekke separate oppstillinger for tunge kjøretøy.
Det er forutsatt at summen av ferjer begrenses til fire ferjer i sambandet Mortavika –
Arsvågen og tre godsferjer i sambandet Mekjarvik
- Arsvågen. Disse ferjene kan ikke samtidig
betjene Kvitsøy. I en anbudspakke må det
påregnes at en delt ferjeløsning vil kreve statlige
tilskudd. Kostnaden er dermed vanskelig å anslå.
Vi går ikke videre med dette konseptet fordi:
-

Det gir en lavere måloppnåelse i forhold
til de øvrige ferjekonseptene når det
gjelder bedre framkommelighet for
tungtrafikken pga. færre avganger.

Konsept E – Undersjøisk tunnel mellom
Rennesøy og Bokn
Som nevnt under omtalen av konsept 3 var den
opprinnelige idéen å krysse Boknafjorden med en
undersjøisk tunnel mellom Rennesøy og Bokn, og
flere alternativer ble vurdert. Nå når Rennfast er
bygd fram til Mortavika kan det synes naturlig å
utnytte dette anlegget og bygge en eventuell
undersjøisk tunnel med påhugg i området ved
Mortavika. En undersjøisk tunnel mellom
Rennesøy og Bokn vil imidlertid få en lengde på
over 20 km. I dette konseptet vil samlet
tunnellengde bli over 30 km og samlet stigning
for å krysse fjorden vil bli på over 700 m (inkl.
Rennfasttunnelene), noe som vil bidra til økte
utslipp av klimagasser.
Konseptet kan evtentuelt kombineres med en arm
til Kvitsøy, som i så fall vil bli ganske lang. Uten
en slik arm må det fortsatt gå ferje til Kvitsøy.
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Vi går ikke videre med dette konseptet fordi:
-

Det har omtrent samme investerings-, drifts- og vedlikeholdskostnader med betydelig
mindre reduksjon i avstandskostnader enn konsept 3 – Rogfast.

Konsept F – Undersjøisk tunnel mellom Randaberg og Karmøy med arm til Kvitsøy
Konseptet innebærer bygging av en undersjøisk tunnel med lengde ca. 30 km mellom
Randaberg og Karmøy med arm til Kvitsøy med lengde 2 – 3 km og bygging av 15 – 16 km
ny rv. 47 over Karmøy, mellom Skudeneshavn og Eide (v/Kopervik). Hovedforbindelsen til
E39 derfra blir langs eksisterende rv. 47 til Høvik (som vil kreve utbygging til 4-felts veg) og
videre via rv. 47 T-forbindelsen. I tillegg må det gjøres tiltak for å hindre at trafikken rettet
mot områdene nord for Haugesund bruker ruta
gjennom Haugesund sentrum, som er kortere enn
over rv. 47 T-forbindelsen.
Nødvendig dybde for hovedtunnelen vil være 500
– 550 m. Ut fra Håndbok 021 må hovedtunnelen
ha 2 løp.
Konseptet har betydelig høyere
investeringskostnader enn konsept 3 Rogfast,
både som følge av lengre tunnel og bygging av
ny veg i dagen. Av samme grunn vil også driftsog vedlikeholdskostnadene bli betydelig høyere
enn for Rogfast. Samtidig gir konseptet mindre
reduksjon i avstandskostnader, 32 % mot 50 %,
for reiser mellom Schancheholen og Aksdal enn
Rogfast.
Konseptet tilfredsstiller krav som er satt om
redusert reisetid sammenlignet med situasjonen i
dag. Men sammenlignet med konsept 3 Rogfast
vil konsept F gi økt reisetid mellom Nord-Jæren
og områdene nord og øst for Håvik og redusert
reisetid for beboere på Karmøy sør for Håvik.
Det betyr at 15 % av dagens trafikanter over
Skudenesfjorden og Boknafjorden vil få redusert
reisetid og 85 % vil få økt reisetid, sammenlignet
med konsept 3 Rogfast.
Mellom Skudeneshavn og Eide er det vurdert
flere mulige alternativer for ny stamveg. Alle har
imidlertid det til felles at de i større eller mindre
grad vil komme i konflikt med eksisterende
landbruks- eller skogbruksområder, vassdrag som
Vegsystem - konsept F
også er drikkevannskilde for Karmøy,
naturreservater og viktige naturområder, viktige
landskaps- og kulturlandskapsområder, viktige friluftsområder og registrerte fornminner.
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I tillegg til nedlegging av fergesambandet Mortavika – Arsvågen vil konseptet også innebære
nedlegging av fergesambandet Mekjarvik – Kvitsøy. Dagens E39 gjennom Rennfast vil bli et
riksvegsamband til Rennesøy og Finnøy.

Konseptet har tidligere vært vurdert i forbindelse med det tidligere konsekvensutredningsarbeidet i forbindelse med Boknafjordkryssingen. Konseptet var et av alternativene i et
silingsnotat fra januar 2002. Dette silingsnotatet ble underlagt politisk behandling, og
alternativet over Karmøy ble forkasta av både fylkestinget og samtlige kommuner, inkl.
Karmøy kommune. Grunnlaget for forkastinga i Karmøy kommunestyre var større kostnader
(den gang 4 milliarder sammenligna med 2,8 milliarder) og miljømessige konsekvenser ved
vegbygging på Karmøy.
Vi går ikke videre med dette konseptet fordi:
-

-

-

-

-

Konseptet tilfredsstiller kravet om
redusert reisetid sammenlignet med
situasjonen i dag, men det gir økt
reisetid og økte avstandskostnader for
85 % av trafikantene i forhold til
konsept 3 Rogfast.
Det er i tidligere planarbeid forkasta av
fylkeskommunen og berørte kommuner.
Konsept 3 Rogfast er i seg selv et
grensesprengende prosjekt, det vil bli
verdens lengste og dypeste undersjøiske
vegtunnel. Konsept F med tunnel til
Karmøy vil være enda mer
grensesprengende.
Omfanget av vegbygging i sårbare
natur- og kulturmiljø er mye større i
dette konseptet enn i konsept 3 Rogfast
Det har betydelig høyere investerings-,
drifts- og vedlikeholdskostnader og
mindre reduksjon i avstandskostnader
enn konsept 3 Rogfast.
Det fører til negativ måloppnåelse i
forhold til konsept 3 Rogfast når det
gjelder målet om å redusere
miljøskadelige virkninger av transport.

Konsept G – Rørbru i Boknafjorden
En mulig løsning for å kunne løse
transportbehovet over Boknafjorden er ei
rørbru mellom Mortavika og Arsvågen.
Avstanden i luftlinje mellom de to fergekaiene
er ca. 8,5 km. Sjødybden på strekningen er ca.
600 m.

Vegsystem og ferjesamband - konsept G
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Det er tenkt en løsning som tidligere planlagt for Høgsfjordkryssingen, ei neddykket rørbru.
Høgsfjorden er ca. 150 meter dyp. Rørbrua ville bli ca. 1,5 km lang. Den var planlagt med ett
løp i flere alternativer i stål/betong, og for forankring av brua var det alternativer med
flytepontonger og med forankringer mot bunn.
I tillegg til selve rørbrua må det bygges tunneler i fjell fram til rørbrua. For å tilfredsstille krav

Illustrasjon fra Høgsfjordprosjektet

i EU-direktiv må både fjelltunnelene og rørbrua sannsynligvis ha 2 løp. Om rørbrua legges
med kjørebane på -30 meter vil lengden av hver av fjelltunnelene være min. 150 meter med
maks. 5 % stigning iht. EU-direktiv. Med ei så lang rørbru må en sannsynligvis ha
forankringer mot bunn, noe som vil være kostbart med så store dybder.
I dette konseptet vil det gå ferge mellom Mekjarvik og Kvitsøy.
Reisetidene vil bli som for konsept 3 Rogfast.
Vi går ikke videre med dette konseptet fordi:
-

-

Det er svært usikkert om konseptet er gjennomførbart. Kryssingen er ca. 6 ganger
lengre enn Høgsfjordkryssingen, og sjødybden er vesentlig større. Det er også mye
strøm i området. Slike konsept er vurdert også i andre land (bl.a. Japan), men
ingen er bygget så langt.
Kostnadene er svært usikre, og sannsynligvis svært høye. Høgsfjordkryssingen var
i 1998 anslått til å koste 950 mill. 1998-kr. Boknafjorden er altså ca. 6 ganger så
lang, og ei rørbru her må bygges med to løp. Minimumskostnad for dette konseptet
er derfor 10-11 milliarder kr. Sammenlignet med konsept 3 – Rogfast er dette
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konseptet minst dobbelt så kostbart, det vil ha lengre kjørelengde/-tid og større
samlet stigning.
Oppsummering
I tabellen nedenfor er det gitt en oversikt over endringer i reisetid og reisekostnader92 for de
ulike forkastede konsepter:
Endring i reisetid og reisekostnader for de ulike forkastede konsepter
Konsept
Reisetid
A – Tiltak som påvirker transportetterspørsel og valg av
transportmiddel
B – Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av
eksisterende infrastruktur
C – Utbedring av eksisterende vegnett til
stamvegstandard
D – Godsferje93
E – Undersjøisk tunnel mellom Rennesøy og Bokn
F – Undersjøisk tunnel mellom Randaberg og Karmøy
med arm til Kvitsøy
G – Rørbru i Boknafjorden

0%

Avstandskostnader
0%

0%

0%

-5%

-3%

+5%
- 23 %
- 27 %

- 25 %
- 33 %
- 36 %

- 26 %

- 39 %

Det er de tre konseptene som ikke omfatter ferjeløsninger, E, F og G, som gir størst grad av
måloppnåelse når det gjelder bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader.
Antakelig gjelder dette også for målet om økt overføring av gods fra veg til sjø. På den annen
side har konseptene E og F negativ måloppnåelse når det gjelder å redusere miljøskadelige
virkninger av transport, mens konsept G har så stor usikkerhet når det gjelder
gjennomførbarhet og investeringskostnad at vi ikke finner det hensiktsmessig å vurdere
konseptet videre.
Til sammenligning kan det vises til at konsept 3 Rogfast gir en reduksjon i reisetid på 28 %
og en reduksjon av reisekostnader på 52 %.

92

Tidskostnader, kjøretøykostnader og ferjebilletter. Bompenger er ikke inkludert.
Verdiene gjelder for tunge kjøretøy som benytter godsferja. For lette kjøretøy over Mortavika er det ingen
endringer i forhold til konseptene A, B og C.

93
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Vedlegg 8 – Samfunnsøkonomisk analyse
Konsept 0 – Dagens situasjon
Lengder

Lengden på dagens veg mellom Harestad og Mortavika er ca. 22,5 km. Ferjestrekningen
mellom Mortavika og Arsvågen er ca. 9 km lang.
Investeringskostnader

Konsept 0 – Dagens situasjon er situasjonen pr. januar 2007, altså med gassferjene i drift. På
dagens Rennfasttunneler må det gjennomføres tiltak som følge av ny forskrift om
tunnelsikkerhet. Det er foreløpig ikke gjort noen analyse av hva en slik oppgradering vil
innebære av tiltak og hva den vil koste, men det er sannsynligvis snakk om begrensa tiltak
som overvåking, installasjon av ekstra utstyr og skilting.
Investeringskostnader Konsept 0 – Dagens situasjon
Tiltak
Omfang
Kostnad (2006 kr.)
Merknad
Rennfast, krav til
Supplerende
10-30 mill. kr
Oppgradering av
tunnelstandard
sikkerhetstiltak, jf.
sikkerhetsutstyr.
tunnelnormalene
Nisjer etc. er
tilfredsstillende.
Trafikk

Ut fra beregninger i Regional Transportmodell, versjon fra 22.12.06, og forutsetninger som
nevnt over, vil trafikken i 2014 være ca. 4 300 kjt/døgn.
Driftskostnader

Driftskostnader for vegsystemet går fram av tabellen nedenfor.
Driftskostnader veg Konsept 0 – Dagens situasjon
Hva
Mengde
Kostnad (2006-kr)
Tunneler Rennfast
Ca. 10 km
5 mill. kr
Veg Rennfast
Ca. 12,5 km
1,9 mill. kr
Veg Harestad-Mekjarvik
Ca. 2 km
0,6 mill. kr
Høytrafikkerte ferjekaier
2 stk
1 mill. kr
Lavtrafikkerte ferjekaier
2 stk
0,5 mill. kr
Samla
9 mill. kr
Fra 2007 starter en anbudsperiode på drift av sambandet Mortavika – Arsvågen, sammen med
sambandet Halhjem – Sandvikvåg i Hordaland. Ut fra dette anbudet regner vi med at
sambandet Mortavika – Arsvågen ikke trenger tilskudd, alle driftskostnader inkl.
kapitalkostnadene for ferjene dekkes av trafikantene. Trafikantene betaler, ut fra
ferjeregulativet, i snitt kr. 117 pr. bil, dette gir en samla betaling på 184 mill. kr pr. år
For sambandet Mekjarvik – Kvitsøy regner vi med et tilskuddsbehov på 10 mill. kr pr. år.
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Reisetider, stigninger

Mellom Harestad og Arsvågen er det i dag ca. 390 m stigning. Mesteparten av denne
stigningen er bratt, 8 % både i Byfjordtunnelen og Mastrafjordtunnelen. Dette gir ekstra
kjøretid og –kostnad, spesielt for tunge kjøretøy.
Inkl. ferjeoverfart og ventetid på ferja er kjøretid mellom Harestad og Arsvågen ca. 57
minutter for lette kjøretøy og ca. 66 minutter for tunge kjøretøy. Vi har da regnet med
halvtimes avganger for ferja.
Ulykker

Mellom Harestad og Arsvågen er 10 personer drept/alvorlig skadd i løpet av 14 år. Det har
totalt vært 25 ulykker med personskade. Trafikken i vårt sammenligningsår 2014 vil grovt sett
være ca. 1,5 ganger høyere enn gjennomsnittet i perioden 1993-2006. Antall ulykker med
personskade anslås derfor til 2,7 pr. år.
Andre konsekvenser

Dette konseptet er en videreføring av dagens situasjon, og innebærer ikke tiltak annet enn i
Rennfasttunnelene for å tilfredsstille ny tunnelforskrift. Konseptet har dermed ingen
konsekvenser for miljø, kulturminner o.l.
Konsept 1 – Kontinuerlig ferje Mortavika – Arsvågen
Lengder

Lengdene vil bli uforandret fra konsept 0 – Dagens situasjon, ca. 22,5 km veg og ca. 9 km
ferje.
Investeringskostnader

Tiltak på landsiden omfatter opprusting av de 4 ferjekaiene og utvidet landareal. Landarealet
må sikre tilstrekkelig oppstillingsplass som skal være felles for de 2 ferjekaiene. Videre må
det bygges lange flettefelt slik at ilandkjøring går smidig. Tilrettelegging for Autopass trengs
også ved konsept 0, og er dermed ikke tatt inn her.
Investeringskostnader Konsept 1 – Kontinuerlig ferje Mortavika - Arsvågen
Tiltak
Omfang
Kostnad (2006-kr)
Merknad
Ferjekaier
4 stk.
15-25 mill. kr
Opprusting,
signalanlegg m.m.
Ventekai for 4 ferjer 2 stk. a 2 ferjer, veg
25-40 mill. kr
Kaier i Hanasand og
og infrastruktur nær
Ladstein er lite
Mortavika/Arsvågen
tjenlige
Flettefelt

2x1000 m

25-35 mill. kr

Oppstillingsareal
Rennfast, krav til
tunnelstandard

2x100 nye pbe
Supplerende
sikkerhetstiltak, jf.
tunnelnormalene

10-25 mill. kr
10-30 mill. kr

Samla kostnader

+ dagens lengde: ca
200 m
I dag: ca 2x300 pbe
Oppgradering av
sikkerhetsutstyr.
Store tiltak som
nisjer etc. er
tilfredsstillende.

85-155 mill. kr
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Trafikk

Ut fra beregninger i Regional Transportmodell, versjon fra 22.12.06, og forutsetninger som
nevnt over, vil trafikken i 2014 være ca. 4 500 kjt/døgn om trafikantene betaler takster i
henhold til ferjeregulativet. Om det innføres gratis ferjer vil trafikken øke til ca. 5 800
kjt/døgn.
Driftskostnader

Driftskostnader for vegsystemet går fram av tabellen nedenfor.
Driftskostnader veg Konsept 1 – kontinuerlig ferje Mortavika - Arsvågen
Hva
Mengde
Kostnad (2006-kr)
Tunneler Rennfast
Ca. 10 km
5 mill. kr
Veg Rennfast
Ca. 12,5 km
1,9 mill. kr
Veg Harestad-Mekjarvik
Ca. 2 km
0,6 mill. kr
Høytrafikkerte ferjekaier
4 stk
2 mill. kr
Lavtrafikkerte ferjekaier
2 stk
0,5 mill. kr
Samla
10 mill. kr
På ferjesiden forutsetter vi også her at sambandet Mortavika – Arsvågen får fullfinansiering
gjennom billettinntektene. Trafikantene betaler, ut fra ferjeregulativet, i snitt kr. 117 pr. bil,
dette gir en samla betaling på 192 mill. kr pr. år.
Med gratis ferje regner vi fremdeles med at trafikantbetaling ut fra ferjeregulativet tilsvarer
kostnadene. Dette gir et tilskuddsbehov på 248 mill. kr pr. år.
For sambandet Mekjarvik – Kvitsøy regner vi med et tilskuddsbehov på 10 mill. kr pr. år.
Reisetider, stigninger

I dette konseptet har vi forutsatt 20 minutters frekvens på ferja. Sammenlignet med konsept 0
– Dagens situasjon gir dette en innsparing på 5 minutter, slik at reisetiden mellom Harestad
og Arsvågen blir ca. 52 minutter for lette kjøretøy og ca. 61 minutter for tunge kjøretøy.
Det blir ikke gjort noe med vegen mellom Harestad og Arsvågen, der samla stigning er ca.
390 m.
Ulykker

Antall ulykker på strekningen mellom Harestad og Arsvågen vil variere pga. trafikkmengde,
vegnettet er det samme som i 0-alternativet.
Med betaling som i ferjeregulativet gir trafikkmodellen en trafikk på 4 500 kjt/døgn. Dette gir
2,8 ulykker pr. år. Gratis ferje gir 5 800 kjt/døgn og 3,6 ulykker pr. år.
I tillegg vil vi som nevnt få ulykker på andre veger som følge av nyskapt trafikk. Med
forutsetninger som nevnt vil dette med ferjebetaling utgjøre 1,4 ulykker pr. år, uten betaling
10,4 ulykker pr. år.
Totalt er det da 4,2 ulykker pr. år med ferjebetaling og 14 ulykker pr. år med gratis ferje.
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Andre konsekvenser

Dette konseptet har små inngrep utenfor dagens vegsystem. Et kulturminne kan bli berørt av
utvidelse av flettefelt m.m. på Arsvågen. Konseptet gir ingen endringer for gående og
syklende.
Konsept 2 – Ferje Mekjarvik – Arsvågen
Lengder

Veglengden mellom Harestad og Arsvågen er ca. 2 km lang, og ferjestrekningen mellom
Mekjarvik og Arsvågen ca. 21 km lang.
Investeringskostnader

Også her må i alt 4 ferjekaier opprustes, og det må legges opp til lysregulering på begge
ferjekaiene.
Investeringskostnader Konsept 2 – Ferje Mekjarvik - Arsvågen
Tiltak
Omfang
Kostnad (2006 kr.)
Merknad
Ferjekaier
4 stk.
30-40 mill. kr
Opprusting,
signalanlegg m.m.
Større omb. i
Mekjarvik
Ventekai for 6 ferjer 2 stk. a 2 ferjer, veg
40-60 mill. kr
Kaier i Hanasand og
og infrastruktur nær
Ladstein er lite
Mortavika/Arsvågen
tjenlige
Flettefelt

2x1000 m

30-40 mill. kr

Oppstillingsareal
Rennfast, krav til
tunnelstandard

2x100 nye pbe
Supplerende
sikkerhetstiltak, jf.
tunnelnormalene

10-25 mill. kr
5-20 mill. kr

Samla kostnader

+ dagens lengde: ca
200 m
Størst kostnad ved
Mekjarvik
I dag: ca 2x300 pbe
Oppgradering av
sikkerhetsutstyr.
Store tiltak som
nisjer etc. er
tilfredsstillende.
Mindre trafikk.

115-185 mill. kr

Trafikk

Ut fra beregninger i Regional Transportmodell, versjon fra 22.12.06, og forutsetninger som
nevnt over, vil trafikken i 2014 være ca. 4 000 kjt/døgn om trafikantene betaler takster i
henhold til ferjeregulativet. Om det innføres gratis ferjer vil trafikken øke til ca. 6 000
kjt/døgn.
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Driftskostnader

Driftskostnader for vegsystemet går fram av tabellen nedenfor.
Driftskostnader veg Konsept 2 –Ferje Mekjarvik - Arsvågen
Hva
Mengde
Kostnad (2006-kr)
Tunneler Rennfast
Ca. 10 km
5 mill. kr
Veg Rennfast
Ca. 12,5 km
1,9 mill. kr
Veg Harestad-Mekjarvik
Ca. 2 km
0,6 mill. kr
Høytrafikkerte ferjekaier
4 stk
2 mill. kr
Lavtrafikkerte ferjekaier
1 stk
0,25 mill. kr
Samla
10 mill. kr
Også dette ferjesambandet vil bli så høytrafikkert at vi kan regne at et kapasitetstilpasset
ferjesamband vil få kostnadene dekket av trafikantbetaling. Ut fra ferjeregulativet er
snittbetaling ca. 190 kr pr. bil, slik at samla betaling/kostnad vil være 277 mill. kr pr. år. I flg.
kapittel 7 trengs det 4 ferjer for å ha kapasitet på ca. 4 000 kjt/døgn.
I vårt ferjeopplegg forutsetter vi avganger hvert 20. minutt. For å få til dette kreves det 6
ferjer, vi kjører altså med mer kapasitet enn nødvendig. Å kjøre med overkapasitet gir en
ekstrakostnad som må dekkes med ferjetilskudd. Denne ekstrakostnaden settes anslagsvis til
halvparten av hva det koster å ha 4 ferjer, 138 mill. kr pr. år.
Med gratis ferje øker kapasitetsbehovet til 6 ferjer, slik at det da er samsvar mellom
nødvendig kapasitet og det som trengs for å få til 20 minutters frekvens. Tilskuddsbehovet
uten trafikantbetaling blir 415 mill. kr pr. år.
For sambandet Mekjarvik – Kvitsøy regner vi med et tilskuddsbehov på 10 mill. kr pr. år.
Reisetider, stigninger

Inkl. ferjeoverfart og ventetid på ferja er reisetid mellom Harestad og Arsvågen ca. 54 min.
for både lette kjøretøy og tunge kjøretøy. Vi har da regnet med 20 minutters frekvens for
ferja.
Samla stigning er på bare ca. 10 m.
Ulykker

Oppgradering av vegen mellom Harestad og Mekjarvik til bedre standard ligger inne i
kostnadene. Regner med ulykkesfrekvens 0,1 på denne strekningen.
Med betaling på ferja er det anslått en trafikkmengde på 4 000 kjt/døgn. Dette gir 1,4 ulykker
pr. år. Med gratis ferje er trafikkmengden 6 000 kjt/døgn og antall ulykker 1,5 pr. år.
I tillegg får vi, som nevnt over, ulykker på andre veger på grunn av nyskapt trafikk. Med
ferjebetaling utgjør dette -2,1 ulykker pr. år, uten betaling 11,8 ulykker pr. år.
Totalt er det da -0,7 ulykker pr. år med ferjebetaling og 13,3 ulykker pr. år med gratis ferje.
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Andre konsekvenser

Også dette konseptet har små inngrep utenfor dagens vegsystem. Et kulturminne kan bli
berørt av utvidelse av flettefelt m.m. på Arsvågen. Utbedring/utviding av ferjekaia i
Mekjarvik kan gi nærføring mot Nord-Jæren landskapsvernområde. Konseptet gir stor positiv
nytte for gående og syklende. De vil kunne ta ferja direkte. I dagens situasjon må de bruke
buss, da Rennfasttunnelene er stengt for gående og syklende.
Konsept 3 – Undersjøisk tunnel mellom Harestad og Arsvågen med arm til Kvitsøy –
Rogfast
Lengder

Kjørelengden mellom Harestad og Arsvågen vil være ca. 26 km.
Investeringskostnader

Tiltaket er en lang undersjøisk tunnel mellom Harestad og Arsvågen. Ut fra trafikktall uten
bompenger og risiko- og sårbarhetsanalyse bør den bygges med 2 fulle løp. I tillegg blir det
en tunnelarm opp til Kvitsøy kommune, avhengig av lengde på denne er det også aktuelt å
bygge ny veg og bru på Kvitsøy.
Med 4-felts veg blir det et omfattende arbeid med vegkryss på Harestad. Foreløpig ser vi for
oss at det ikke blir bygd kryss ved Arsvågen, men at vi som del av konseptet vil bygge om et
kryss lenger nord til 2-plans kryss.
Det er sett grovt på omfanget av investeringskostnader for et slik tiltak. Grunnlaget er
erfaringstall fra andre tunnelprosjekter. Det er lagt til grunn at tunnelen drives fra både
Harestad, Arsvågen og Kvitsøy. Halvparten av massene skal da ut på Kvitsøy. Om massene
der skal deponeres i et synlig massedeponi eller dumpes er ikke avklart. På Arsvågen er det
regnet med at massene kan deponeres i en utvidelse av moloen ved ferjekaia. I Randaberg er
det lagt opp til å deponere massene i regulert industriområde ved Mekjarvik. Tverrslag opp til
dette deponiområdet er inkludert.

Tiltak
4-felts veg i enden
av tunnelen
Undersjøisk tunnel

Arm til Kvitsøy
Ny veg Kvitsøy
Samla kostnader

Investeringskostnader Konsept 3 - Rogfast
Omfang
Kostnad (2006 kr.)
Merknad
Ca. 1 km
90-130 mill. kr
Inkl. sideveger og
kryss
Ca. 25 km 2-løps
4 200 -6 000 mill. kr Inkl.
opplevelsesrom og
massedeponi
Ca. 2,5 km
200-290 mill. kr
Inkl. kryss og
massedeponi
Ca. 2 km
20-30 mill. kr
Inkl. 50 m bru
4 500-6 500 mill. kr

Trafikk

Ut fra beregninger i Regional Transportmodell, versjon fra 22.12.06, og forutsetninger som
nevnt over, vil trafikken i 2014 være ca. 4 550 kjt/døgn om trafikantene betaler 180 kr i
bompenger. Uten bompenger vil trafikken, i følge transportmodellen, øke til ca. 11 100
kjt/døgn.
Driftskostnader

Driftskostnader for vegsystemet går fram av tabellen nedenfor.
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Driftskostnader veg Konsept 3 - Rogfast
Hva
Mengde
Tunneler Rennfast
Ca. 10 km
Veg Rennfast
Ca. 12,5 km
Veg Harestad-Mekjarvik
Ca. 2 km
Tunnel Rogfast
Ca. 25 km 2-løps
4 felts veg + kryss i ender av Ca. 1 km
tunnel
Arm til Kvitsøy
Ca. 2,5 km
Ny veg på Kvitsøy
Ca. 2 km
Samla

Kostnad (2006-kr)
5 mill. kr
1,9 mill. kr
0,6 mill. kr
40 mill. kr
0,3 mill. kr
1,2 mill. kr
0,6 mill. kr
50 mill. kr

I dette konseptet vil både ferjesambandet Mortavika – Arsvågen og sambandet Mekjarvik –
Kvitsøy bli lagt ned, slik at det ikke er noen ferjekostnader. Det vil være behov for
beredskapsferjeleier, men driften av disse koster lite.
Reisetider, stigninger

Kjøretida gjennom tunnelen mellom Harestad og Arsvågen blir ca. 19 minutter for lette
kjøretøy og ca. 26 minutter for tunge kjøretøy.
Samla stigning er ca. 440 m.
Ulykker

I forbindelse med risikoanalyse har det vært utført beregning av antall ulykker i
Vegdirektoratets program TUSI. Disse beregningene anslår antall ulykker pr. år til å være 4,7
når det forutsettes en ÅDT på 15 000 kjt/døgn.
Beregninger i trafikkmodellen viser at det på dagens Rennfastsamband etter åpning av
Rogfast vil være igjen 60 % av dagens trafikk nært Harestad og 15 % av trafikken lengst ut
mot Mortavika. Bruker i vurderingene at 40 % av trafikken er igjen i snitt.
Med bompengebetaling og en ÅDT på 4 550 kjt/døgn gir dette 2,5 ulykker pr. år. Med gratis
tunnel og ÅDT 11 100 kjt/døgn blir det 4,6 ulykker pr. år.
I tillegg til disse ulykkene mellom Harestad og Arsvågen vil den nyskapte trafikken gi
ulykker på andre veger. Med forutsetninger som nevnt tidligere vil dette utgjøre 1,7 ulykker
pr. år med bompenger og 47,2 ulykker pr. år uten bompenger.
Totalt antall ulykker pr. år er da 4,2 med bompenger og 51,8 uten bompenger.
Andre konsekvenser

Konseptet er i stor grad en lang undersjøisk tunnel, og har dermed ikke store synlige inngrep.
Noen av de største inngrepene er massedeponi. Avhengig av løsning kan disse gi negativ
effekt i et sårbart landskap på Kvitsøy. Det som så langt er avdekket som den potensielt
største konflikten mot miljø er ventilasjonstårn på Randaberg-siden. Det er vanskelig å finne
en plassering av dette som ikke ligger nært til eller i Nord-Jæren landskapsvernområde.
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For gående og syklende langs E39 gir konseptet ingen endring fra dagens situasjon. For
gående og syklende til Kvitsøy gir konseptet redusert framkommelighet, da disse vil bli
avhengig av buss.

15.02.2007

122

Konseptvalgutredning for E39 Kyststamvegen – Boknafjordkryssingen

Vedlegg 9 – Dokumentasjon av prosess og referat fra verksted
Dokumentasjon av prosess
Som innledning til arbeidet med konseptvalgutredningen ble det gjennomført et verksted 26.28. september med deltakelse fra lokale og fylkeskommunale politiske myndigheter,
administrasjonen i Rogaland fylkeskommune, eksterne konsulenter, NHO, transportnæringen
og Statens vegvesen. Referat fra verkstedet er vist i neste avsnitt.
I det påfølgende arbeidet med konseptvalgutredningen ble de tidlige versjonene sendt på epost til deltakerne på verkstedet samt til administrasjonen i de berørte kommuner der disse ble
utfordret til å bidra med innspill og/eller kommentarer.
Referat fra verksted
STATENS VEGVESEN REGION VEST
KONSEPTVALGUTREDNING – ROGFAST
ARBEIDSSEMINAR SANDNES 26-28.9 – REFERAT
PROSESSLEDER
TORE SOLBERG, REGION SØR
REFERENT
INGAR HALS, REGION VEST STRATEGI
GRUPPE A:
BJØRN KUMMENEJE, VEGDIREKTORATET
BJØRN M. STANGELAND, NHO
BJØRN M. ALSAKER, REGION VEST RESSURS
KJELL KVÅLE, REGION VEST STRATEGI
KIRSTEN TEGLE BRYNE, REGION VEST STRATEGI
GRUPPE B:

ULF HARALDSEN, VEGDIREKTORATET
EINAR LEKNES, IRIS
LARS HJERMSTAD, MULTICONSULT
PER EINAR LÆDRE, REGION VEST STRATEGI
STINE HAAVE ASKELAND, REGION VEST RESSURS

OPPGAVE 1
BEHOV
GRUPPE A
NÆRINGSLIVETS BEHOV
− TUNGTRANSPORT
− STRATEGISK

GRUPPE B
TRENGE-ØNSKE (MASLOWS PYRAMIDE)
KOLLEKTIV-INDIVID
ULIKE AKTØRER
− INTERESSER
− SEKTOR
− GEOGRAFI
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OPPGAVE 2
TRANSPORTBEHOV HAUGESUND-STAVANGER
GRUPPE A

GRUPPE B

−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

FELLES BO/ARBEIDSMARKED
MER FLYT I BILTRAFIKKEN
ETABLERING I PERIFERE STRØK
ARBEIDSREISER
O TIL/FRA
O I ARBEID
SKOLE
NÆRINGSTRAFIKK
TRANSPORT AV VARER
VAREDISTRIBUSJON
INTERNT
EKSPORT
SYKKELTURISME
PENDLING KVITSØY-STAVANGER
(KOLLEKTIV)
INDUSTRI/LANDBRUK
BESØKSREISER
IDRETT M.M.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

SIKKER TRANSPORT
MILJØVENNLIG
TID-HURTIG
FORUTSIGBAR/REGELMESSIG
TRYGGHET/FOBI
PENDLING
o ARBEID
o SKOLE/UNIVERSITET
TURISME/DAGSTURISME
FRITID/FAMILIEREISE
o INDIVIDUELL
o ORGANISERT
GODSTRANSPORT
VAREDISTRIBUSJON
TJENESTEREISE
SYKETRANSPORT
VEDLIKEHOLD/BEREDSKAP/RESERVEDELSHOLD
BESØK TIL OFFENTLIG/PRIVAT SERVICE
HANDLEREISE (SHOPPING)
KULTUR
KOLLEKTIVTILBUD
o HURTIGBÅT
o BUSS
o FERGE
SYKKELREISE

OPPGAVE 3
HVILKE ANDRE BEHOV SER DERE REGIONEN HAR NÅR VI TENKER PÅ
− TETTSTED
− BEFOLKNINGSGRUPPER
− TURISTNÆRING
− KVALITETER DISTRIKTET HAR
− NOE DERE ØNSKER Å TA VARE PÅ
GRUPPE A

GRUPPE B

−
−
−
−

−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

LANDBRUK
OPPDRETT
UTVIKLING AV NÆRINGSOMRÅDER
INDUSTRI – UTFORDRING FOR SMÅ
SAMFUNN
LOKALT REISELIV
REDUSERT TRAFIKK RENNESØY/FINNØY
GAMMELT HAVNEMILJØ
FRILUFTSLIV SJØ/LAND
KOLLEKTIVTRANSPORT
ARBEIDSPLASSER

−
−
−

BEHOLDE KVITSØY SOM PERLE
BEHOV FOR NATUROPPLEVELSE
BEHOV FOR ARBEIDSPLASSER
MULIGHET TIL Å SKIFTE ARBEID
BEHOV FOR STORT TILGJENGELIG
ARBEIDSMARKED
SKJERME SMÅ ARBEIDSPLASSER
BEHOV FOR KONKURRANSE
VELFUNGERENDE URBANE STEDER
MED GODT SERVICE/HANDEL I RIMELIG
NÆRHET
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−
−
−
−
−
−

SJUKEHUS
FLYPLASS
MARINARKEOLOGISKE KULTURMINNE

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

TRYGGE LOKALSAMFUNN
o SMÅ NETTVERK
REISEOPPLEVELSE – SE NATUREN
KORTER AVSTAND - GIR MULIGHET FOR
TETTERE SAMARBEID (EKS. TURISME)
ULIKE BOSTEDSMULIGHETER (I BYEN/PÅ
LANDET)
UTVIDE MARKEDSOMRÅDET FOR Å
SKAPE/OPPRETTHOLDE TILBUD
DE UTEN BIL/SERTIFIKAT HAR MULIGHET
TIL Å REISE
TETTSTEDUTVIKLING
BEVARE TRADISJON/KVALITETER
UNNGÅ SPREDNING
UNNGÅ STAGNASJON/FORFALL
IKKE KVELES AV
GJENNOMGANGSTRAFIKK

OPPGAVE 4
HVA SLAGS BEHOV SER DERE NÅR VI BRETTER KARTET UT I ALLE
RETNINGER (SETT SELV RAMMER FOR HVOR LANGT)
GRUPPE A

GRUPPE B

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

MOTVIRKE SENTRALISERING
FELLES HAVN/FLYPLASS
SKOLER/SENTRALISERING
LANDBRUK/FISKE
STYRKE UTKANTENE
FRITID
KJØNNSBALANSE
BREDBAND

−
−
−
−

BEHOV FOR NASJONAL OG
INTERNASJONAL TILKOBLING
o TILGANG TIL FLYPLASS
o TILGANG TIL JERNBANE
o TILGANG TIL STØRRE
HAVNER
STØRRE FRIHET I REGIONAL INNDELING
BEHOV FOR LETTERE VEGTRANSPORT
NORDVESTLANDTET – SØRLANDET
BEGGE VEGER
TURISTVEG
BEHOV FOR LETTERE/BEDRE
VEGTRANSPORT SØRVESTLANDET –
ØSTLANDET/OSLO

OPPGAVE 5
NÅR DU TENKER 15-20 ÅR FRAM, HVILKE BEHOV SER DU DA FOR DEG I DEN
REGIONEN VI SER PÅ, BÅDE TRANSPORTBEHOV OG ANDRE?
GRUPPE A

GRUPPE B

−
−
−
−
−

−

−
−
−
−

TURIST-TRAFIKK TIL ROGFAST
BOLIGER, OMSORGSBOLIGER
GASS – LEVERANSE OG TRANSPORT
UTDANNINGSTILBUD
KOMMUNIKASJONER
NASJONALT/REGIONALT/LOKALT
FRITID, 2 HYTTER
ENERGI/INFRASTRUKTUR
STILLHET OG RO
TID I FRITIDA

−
−
−

ROGFAST BYGGET
o OPPGRADERE ØVRIG
VEGNETT
o UTBYGGINGSAREALER I
HAUGESUND
BEDRE AVKLART TETTSTEDSSTRUKTIR I
REGIONEN
STØRRE BEHOV FOR INTERNASJONAL
KONTAKT
BEHOV FOR Å FRAKTE GASS PÅ BIL
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−
−
−

KOLLEKTIVTILBUD
SJØTRANSPORT
UT AV REGION (SJØ)

−
−
−
−
−
−

EGENTLIGE BEHOV
− 4-6 FERJER
− MINST MULIG TRANSPORT

DISTRIBUSJON AV GASS
REDUSERE UTGIFTER I
HELSESEKTOREN
UTVIKLING I OG MED RYFYLKE
ROGFAST PÅ PLASS
o BEDRE FORBINDELSE
HAUGESUND-ØSTLANDET
STORT BOLIG – ARBEIDSMARKED
FLEKSIBILITET (F.EKS NÅR OLJEN FASES
UT

−
EGENTLIGE BEHOV
− ARBEIDS-/PENDLINGSREISER
− KORTERE OG MER FORUTSIGBAR
REISETID
− BEHOV FOR Å VELGE REISETIDSPUNKT
− VELGE REISEMÅTE
− TRYGG/SIKKER TRANSPORT
− REDUSERE ENERGIBEHOV OG UTSLIPP
−

OPPGAVE 6
SE ALLE BEHOVENE, DRØFT VIKTIGHET MED TANKE PÅ HAUGESUND –
STAVANGER.
LAG EN LISTE SOM VISER GRUPPAS SYN PÅ DE VIKTIGSTE BEHOVENE
GRUPPE A

GRUPPE B

−

KOLLEKTIV (SAMFUNN) TRANSPORTBEHOV
− NASJONAL OG INTERNASJONAL
TILKOBLING
o HAVN
o JERNBANE
o FLYPLASS
− EFFEKTIVT OG FLEKSIBELT
TRANSPORTSYSTEM
− FORUTSIGBAR REISETID
− VELGE TRANSPORTFORM
KOLLEKTIV (SAMFUNN) SAMFUNNSBEHOV
− HAUGESUNDS INTEGRITET
− BEGRENSE
o AREALSPREDNING
o INNGREP I MILJØ
o UTSLIPP
o ENERGIFORBRUK
− TETTSTEDSUTVIKLING
o TA VARE PÅ OG
VIDEREUTVIKLE
o FUNKSJONELL
TETTSTEDSSTRUKTUR
− ROBUST BO- OG ARBEIDSREGION
− TA VARE PÅ PERLE KVITSØY O.L.
INDIVID, TRANSPORTBEHOV
− VELGE REISETIDSPUNKT
− VELGE REISEMÅTE
− KORTERE REISETID

−
−
−
−
−
−

−

NÆRINGSLIVETS TRANSPORT
o KOSTNADSEFFEKTIVT
o PÅLITELIGHET
o (SUPPLERING??)
FELLES BO- OG ARBEIDSREGION
OPPRETTHOLDE SJUKEHUS OG
FLYPLASS (+ OG -)
LANDBRUK (+ OG -)
KOLLEKTIVTRANSPORT
REISELIV (+ OG -)
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−

INDIVID, SAMFUNNSBEHOV
− VELGE ARBEIDSSTED OG BOLIGSTED
ULIKE PERSPEKTIV
− HAUGESUND
− STAVANGER
− UTKANT

−

OPPGAVE 7
FORSØK PÅ Å BESKRIVE MÅL (ØNSKET TILSTAND) SOM TILFREDSSTILLER
DISSE BEHOVENE (IKKE LØSNINGER!)
GRUPPE A

GRUPPE B

−

OVERORDNA MÅL
− STYRKE REGIONEN
o FELLES ARBEIDSREGION
HAUGESUND OG STAVANGER
o REGIONALT SAMARBEID
o STYRKE SENTERSTRUKTUR
MÅL PÅ INDIVIDNIVÅ
− MULIGHET FOR INDIVIDENE TIL Å
o VELGE/FLEKSE
BOLIG/ARBEIDSSTED
HOVEDMÅL
− EFFEKTIV TRANSPORTINFRASTRUKTUR
o FORUTSIGBARHET
o TILGJENGELIGHET
o STANDARD/REISETID
o KNUTEPUNKTTILKNYTNING
 HAVN
 FLYPLASS
 JERNBANE
 ANNET VEGNETT
RAMMER
− BÆREKRAFTIGHET
o BEGRENSE
AREALSPREDNING
o BEGRENSE
TRANSPORTBEHOV
o TA VARE PÅ OG
VIDEREUTVIKLE
TETTSTEDENE
−

−
−
−
−
−
−
−
−

KONKURRANSEKRAFT IFT TIL ANDRE
LANDSDELER
ATTRAKTIV REISELIVSREGION
AUTONOMT HAUGALAND
EFFEKTIVT TRANSPORTSYSTEM
REDUKSJON I LOGISTIKKKOSTNAD 14%
TIL 7%
UTLIKNE ARB-/BOMARKEDET I
REGIONEN
STYRKE
LANDBRUK/FISKE/PRIMÆRNÆRINGENE,
NB! NYFOREDLING
ØKE KOLLEKTIVANDELEN FRA 5 % TIL 15
%
REISELIV, GI NYE MULIGHETER, NYE
STEDER

OPPGAVE 7B
HAR DERE TENKT PÅ?
(SVAR SOM UNDERPUNKT)
GRUPPE A

GRUPPE B

−

−

AT NÆRINGSLIVET I REGIONEN
KONKURRERER I ET INTERNASJONALT
MARKED
o REFORMULERT TIL Å GJELDE
OGSÅ MOT UTLANDET

−

AT DET IKKE BARE DELES UT
FØRSTEPREMIER, DU KAN IKKE FÅ ALT
o MÅLKONFLIKTER!!
HVORDAN DERE SKAL BEGRENSE
TRANSPORTBEHOVET
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−
−
−
−

−
−

HVA LIGGER I REISELIVSREGION
o HELE BREDDEN
AT AUTONOMT HAUGALAND KAN BETY
ISOLASJON
o JA, MÅLKONFLIKT!
HVILKE AKTØRER SOM FREMMER DE
ULIKE MÅL
o JA
HVILKE VIRKEMIDLER SOM KAN TENKES
BRUKT FOR Å ØKE KOLLEKTIVANDEL
o VIRKEMIDLER KOMMER
SEINERE!
ARBEIDSKRAFTKOSTNADENE I NORGE
ER ET HINDER FOR VIDEREFOREDLING
o KAN VÆRE….
VIRKEMIDDEL FOR Å REDUSERE
LOGISTIKKOSTNAD
o VIRKEMIDLER KOMMER
SEINERE!

o

o
o

REDUSERT
GODSTRANSPORT PGA
BEDRE TILGJENGELIGHET TIL
HAVNER (FRA HJUL TIL KJØL)
KONSENTRERTE
TETTSTEDER
ABC-PRINSIPPET

OPPGAVE 7C
FORSØK PÅ Å BESKRIVE MÅL (ØNSKET TILSTAND) SOM TILFREDSSTILLER
DISSE BEHOVENE (IKKE LØSNINGER!)
REFORMULERT ETTER VURDERING AV SPM STILT I 7B
GRUPPE A

GRUPPE B

PRIORITET I
− REDUKSJON I LOGISTIKKOSTNAD 14 %
TIL 7 %
− UTLIKNE ARB-/BOMARKEDET I
REGIONEN
− KONKURRANSEKRAFT IFT TIL ANDRE
LANDSDELER OG UTLANDET
− ATTRAKTIV REISELIVSREGION
− EFFEKTIVT TRANSPORTSYSTEM
PRIORITET II
− AUTONOMT HAUGALAND
− ØKE KOLLEKTIVANDELEN FRA 5 % TIL 15
%
PRIORITET III
− STYRKE
LANDBRUK/FISKE/PRIMÆRNÆRINGENE,
NB! NYFOREDLING
− REISELIV, GI NYE MULIGHETER, NYE
STEDER

OVERORDNA MÅL
− STYRKE REGIONEN
o FELLES ARBEIDSREGION
HAUGESUND OG STAVANGER
o REGIONALT SAMARBEID
o STYRKE SENTERSTRUKTUR
MÅL PÅ INDIVIDNIVÅ
− MULIGHET FOR INDIVIDENE TIL Å
o VELGE/FLEKSE
BOLIG/ARBEIDSSTED
HOVEDMÅL
− EFFEKTIV TRANSPORTINFRASTRUKTUR
o FORUTSIGBARHET
o TILGJENGELIGHET
o STANDARD/REISETID
o KNUTEPUNKTTILKNYTNING
 HAVN
 FLYPLASS
 JERNBANE
 ANNET VEGNETT
RAMMER
− BÆREKRAFTIGHET
o BEGRENSE
AREALSPREDNING
o BEGRENSE
TRANSPORTBEHOV
o TA VARE PÅ OG
VIDEREUTVIKLE
TETTSTEDENE
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METODIKK FOR Å TENKE KONSEPT/LØSNINGER, START MED PUNKT 1, TA
EVT. SEINERE PUNKT TOM PUNKT 4!
4-TRINNSMETODIKK
1. REDUSERE TRANSPORTBEHOVET
2. BEDRE UTNYTTELSE AV EKS. INFRASTRUKTUR
3. FORBEDRINGER AV EKS. INFRASTRUKTUR
4. NY INFRASTRUKTUR
FINANSDEPARTEMENTET FORLANGER MINST 2 ALTERNATIVE KONSEPT I
TILLEGG TIL 0-ALTERNATIVET!! HER ER GASSFERJER 0-ALTERNATIVET.
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OPPGAVE 8
KONSEPT STEG 1
SE PÅ TILTAK/SKISSELØSNINGER SOM KAN PÅVIRKE
TRANSPORTBEHOV/VALG AV TRANSPORTMIDDEL GITT DE BEHOV/MÅL
SOM ER LISTET OPP I TIDLIGERE OPPGAVER
GRUPPE A

GRUPPE B

−

−
−
−

−
−
−
−
−
−

AREALBRUK (KOLLEKTIVBÅND, UNNGÅ
SPREDNING)
NÆRINGSETABLERING (KORT
TRANSPORT)
BEDRE RETNINGSBALANSEN FOR
GODSTRANSPORT (SJØ/LAND)
ARBEID/BOLIG MARKEDSBALANSE
LOKAL
SERVICE/TJENESTE/BUTIKK/BARNEHAGE
RØR-TRANSPORT (PETRO ++)
AVGIFTSPOLITIKK (VEGPRISING ++),
SKATTEPOLITIKK

−
−
−
−
−

−
−

½-TIMES FREKVENS BUSS
FLERE MÅLPUNKT I BYENE FOR BUSS
KOLLEKTIVKNUTEPUNKT I BYENE OG I
VEGKRYSS I MELLOM
VEGPRISING – DIFFERENSIERING (F.
EKS. BILLIG FOR GODS)
ETABLERE RUTER MED HURTIGGÅENDE
GODSFERGER/BÅTER
IKT/BREDBÅND/VIDEOKONFERANSE
KONFERANSEBÅT
HURTIGBÅT
o ØKT FREKVENS
o BILLIGERE
o BEDRE KORRESPONDANSE
MED ANNEN
KOLLEKTIVTRAFIKK
SYKKELUTLEIE PÅ
KOLLEKTIVKNUTEPUNKT

OPPGAVE 9
KONSEPT STEG 2
SE PÅ TILTAK/SKISSELØSNINGER SOM GIR MER EFFEKTIV UTNYTTELSE AV
EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR OG KJØRETØYER GITT DE BEHOV/MÅL
SOM ER LISTET OPP I TIDLIGERE OPPGAVER
GRUPPE A

GRUPPE B

−

−

−
−
−
−
−
−
−
−

KONSOLIDERE HAVNESTRUKTUREN,
TYDELIGERE KNUTEPUNKTER, MINDRE
SPLITT OG HERSK
FINANSIERING, AVGIFTER OG
ORGANISERING AV
HAVNER/SJØTRANSPORT
BEDRE FERGE, RASKERE, FLERE
”TELEPENDLING”, HJEMMEKONTOR
(STEG 1??)
RASKERE OG STØRRE FERGE
MEKJARVIK-SKUDENESHAMN, FLERE
AVGANGER
BEDRE HURTIGBÅT-TILBUD, HYPPIGERE
AVGANGER, FLERE FORBINDELSER
LAVERE PRIS PÅ FLAGGRUTEN
FLERE FLYAVGANGER FRA KARMØY
FLERE FLYDESTINASJONER FRA
KARMØY

−
−
−
−
−
−

INFORMASJONSSYSTEM/BESTILLING
FERGE/HURTIGBÅT
KOMPISKJØRING
PARK AND RIDE FOR FERGE/BUSS
SPLEISETAXI
GARANTERT KORRESPONDANSE I
UTVALGTE SENTRALE KNUTEPUNKT
RUSHTIDSPRISING PÅ FERGA
(PRIVATBILER BETALER MER)
MARKEDSFØRING AV ULIKE
TRANSPORTBEHOV

−
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OPPGAVE 10
KONSEPT STEG 3
SE PÅ TILTAK/SKISSELØSNINGER FOR BEGRENSEDE OMBYGGINGSTILTAK
AV EKSISTERENDE TRANSPORTSYSTEM GITT DE BEHOV/MÅL SOM ER
LISTET OPP I TIDLIGERE OPPGAVER
GRUPPE A

GRUPPE B

−

−
−
−

−

−
−
−

DOBBELT FERGELEIE MED
KONTINUERLIG FERGE
TRAFIKKSIKRING – MIDTDELER OG
FORBIKJØRINGSMULIGHETER
ARSVÅGEN – E134, HØYERE
HASTIGHETSNIVÅ, SPART REISETID
FERGE, SE TRINN 2, FORRIGE OPPGAVE
BYGGE LØP 2 PÅ RENNFAST

−
−
−

OPPGRADERE E39 TIL 90 KM/T
SEACAT MEKJARVIK-SKUDENESHAMN
FLERE FERGER OVER BOKNAFJORDEN
(20 MIN-RUTER)
OPPGRADERE RV 47 TIL 80 KM/T
FORBEDRING AV
KAPASITET/FREMKOMMELIGHET I
BYENE
HURTIGFERGE MEKJARVIK-ARSVÅGEN
(UTNYTTER FERGENS HURTIGHET,
UNNGÅR STIGNINGENE I TUNNELENE)

27.9
OPPGAVE 11
KONSEPT STEG 4
SE PÅ TILTAK/SKISSELØSNINGER FOR STØRRE
OMBYGGINGER/UTBYGGING I NY TRASE GITT DE BEHOV/MÅL SOM ER
LISTET OPP I TIDLIGERE OPPGAVER
GRUPPE A

GRUPPE B

−

−

−

−

−

−

KONSEPT 1; UTNYTTE EKS. VEGNETT
o NY RENNFAST
o FLERE GASSFERJER (1
ELLER 2)
o UTBEDRE E39 FRA BOKN
KONSEPT 2; NYE FERJER
o GODSRUTE/HURTIGBÅT
MEKJARVIK-ARSVÅGEN
o MORTAVIKA-ARSVÅGEN
BESTÅR
KONSEPT 3; FERJE 2 X 2
o NYE RENNFAST-TUNNELER
o NYE FERGELEIER
MORTAVIKA-ARSVÅGEN, 4-5
FERGER
o 0-VISJON EKS. VEGNETT
KONSEPT 4; KARMFAST
o TUNNEL TIL KARMØY, 2 LØP,
ARM TIL KVITSØY, NY RV 47
NORDOVER (TFORBINDELSEN?)
KONSEPT 5; ROGFAST
o 2 LØP, ARM TIL KVITSØY
o 0-VISJON E39 NORDOVER

−

−
−

KONSEPT 1; ROGFAST, INKL TFORBINDELSEN
KONSEPT 2; TUNNEL TIL
SKUDENESHAMN, NY RV 47 MOT
HAUGESUND (OG VIDERE), TFORBINDELSEN BYGGES IKKE, EVT
FORBINDELSE LENGER SØR
KONSEPT 3; RØRBRU MORTAVIKAARSVÅGEN
KONSEPT 4; BEDRE FERGETILBUD,
FLERE OG RASKERE FERGER
MORTAVIKA-ARSVÅGEN, EVT
HURTIGFERGE MEKJARVIK-ARSVÅGEN,
SUPPLERT MED UTBEDRING AV EKS.
VEGNETT VIDERE NORDOVER + EVT
RENNFAST
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INNSPILL BJØRN M. STANGELAND
UTVIDELSE AV PERSPEKTIVET FRA HAUGESUND-STAVANGER
50 % AV EKSPORTEN FRA NORGE KOMMER FRA VESTLANDSFYLKENE. 90 % AV
BEDRIFTSLEDERNE SIER AT BEDRE VEG ER VIKTIGST FOR BEDRE UTVIKLING. 14 % AV
KOSTNADENE LIGGER I LOGISTIKK. NORGE-SNITT 12 %. EU 7 %.
2002-TALL: BOMPENGER TRONDHEIM-STAVANGER VIA KYSTEN 5 400 KR. VIA OSLO 40 KR.
BEDRE VEGSTANDARD OM OSLO. AVGIFTSSYSTEM OG VEGSTANDARD PRESSER TRAFIKK
OM OSLO.
OPPDRETTSLAKS STORE MENGDER, MYE AV DETTE PÅ STORE TRAILERE VIA OSLO. MÅL Å
FLYTTE MYE AV DETTE TIL SJØTRANSPORT PGA RESTRIKSJONER PÅ TRAILERTRANSPORT
I EUROPA. ØNSKER HØYFREKVENTE HURTIGE FORBINDELSER TIL EUROPA. DA VARENE
KOMMER FRA VESTLANDET NATURLIG AT DETTE GÅR UT FRA VESTLANDET. MED BEDRE
VEGER OG MINDRE FERJER BEDRE TILKNYTNING TIL HAVN I F. EKS RISAVIKA. RISAVIKA
LIGGER OGSÅ NÆRT JERNBANE OG FLY.
SINTEF HAR SETT PÅ POTENSIALET FOR OPPDRETT (IKKE BARE LAKS, OGSÅ SKJELL),
REGNER MED KRAFTIG VEKST. MARKEDSVERDI 5-6 DOBLES.
DETTE VIL GI MYE ØKT TRAFIKK FORBI OSLO OG ØRESUND. MYE BEDRE Å FÅ DET LANGS
VESTLANDSKYSTEN OG UT PÅ KJØL TIL LENGER NED I EUROPA. ROGFAST EKSTREMT
VIKTIG FOR Å FÅ TIL DETTE. SKAL VI FÅ UT POTENSIALET SINTEF SER MÅ VI
TILRETTELEGGE! BARE FASTLANDSFORBINDELSE DUGER.
ROGALAND ER STØRSTE INDUSTRIFYLKE, LANDBRUKSFYLKE OG OLJE-/GASSFYLKE. I
SÆRKLASSE HØYEST EKSPORT. ØSTLANDET FÅR 76 % AV STAMVEGMIDLENE,
VESTLANDET FÅR 7 %. VIKTIG MED ØKTE VEGMIDLER GENERELT!

OPPGAVE 12
− LAG 2-3 KONSEPT BASERT PÅ LØSNINGER FRA KONSEPT STEG 1-4,
BESKRIV KONSEPTENE.
− VURDER EFFEKTENE DISSE KONSEPTENE VIL HA PÅ MÅLENE VI
BESKREV I GÅR
o GODSTRANSPORT
o FRITIDSREISER
o PERSONTRANSPORT
o MILJØ
− NÅR BØR TILTAK SETTES I VERK?
GRUPPE A

GRUPPE B

KONSEPT 1 – ROGFAST
− 2 LØPS TUNNEL RANDABERG-BOKN
− ARM TIL KVITSØY
− T-FORBINDELSEN
− 0-VISJON E39 BOKN – TYSVÆR
− 90 KM/T M/MIDTDELER
− GODE FORBIKJØRINGSMULIGHETER

KONSEPT 2 - KARMFAST
2-LØPS TUNNEL RANDABERG-KARMØY
ARM TIL KVITSØY
NY VEG KARMØY SØR – E134 (FLERE
VARIANTER)

EFFEKT PERSONTRANSPORT
+ TIDSGEVINST
+ TRAFIKKSIKKERHET
+ INGEN VENTETID
- BOMPENGER (MEN INGEN FERGEBILLETT)
+ BLIR GRATIS ETTER HVERT

EFFEKT GODSTRANSPORT

EFFEKT
− FELLES ABS- REGION HAUGALANDET –
NORD-JÆREN
− BEDRE INTERNKOMMUNIKASJON
HAUGESUND-KARMØY
− FORUTSIGBARHET, TILGJENGELIGHET
− SPARTE TIDSKOSTNADER KARMØY OG
HAUGESUND IFT ALT. 0
− KAN REDUSERE T-FORBINDELSEN
− UNNGÅR OPPGRADERING RENNFAST
− VEKSTIMPULSER KARMØY, POSITIVT OG
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+ TIDSGEVINST
+ TRAFIKKSIKKERHET
+ INGEN VENTETID
- BOMPENGER (MEN INGEN FERGEBILLETT)
+ BLIR GRATIS ETTER HVERT

−
−

NEGATIVT (PRESS PÅ KULTURMILJØ
SKUDENESHAMN)
BEDRE FOR BUSSTRANSPORT SANDNES
– STAVANGER –KARMØY – HAUGESUND
(FLERE KUNDER)
NÆRFØRING BOLIGMILJØER

ANDRE EFFEKTER
+ STOR FLEKSIBILITET
- HØY INVESTERING
- HØY DRIFTSKOSTNAD
- SPARTE FERGESUBSIDIER
KONSEPT 2 – GODSFERGE
− GODSFERJE MEKJARVIK-ARSVÅGEN
− EKS. RENNFAST
− T-FORBINDELSEN
− 0-VISJON E39 BOKN – TYSVÆR
− 90 KM/T M/MIDTDELER
− GODE FORBIKJØRINGSMULIGHETER

KONSEPT 4 - HURTIGFERGE
− HURTIGFERGE (SEACAT) MEKJARVIKARSVÅGEN
o 20 MIN FREKVENS
o 30 MIN OVERFART
o 4 FERGER?
− 90 KM/T E39
− FERGE KVITSØY SOM I DAG

EFFEKT PERSONTRANSPORT
+ TIDSGEVINST
+ TRAFIKKSIKKERHET
+ FJERNER NOE TUNGTRAFIKK FRA
RENNFAST OG FERGE MORTAVIKAARSVÅGEN

EFFEKT
− TIDSGEVINST
− HVILETID TUNGTRANSPORT?
− REDUKSJON I ULYKKER
− STYRKER ABS-REGIONEN
− UNNGÅR OPPGRADERING RENNFAST

EFFEKT GODSTRANSPORT
? TID
- DÅRLIGERE FREKVENS (ØKT VENTETID)
+ SPART 357 HØYDEMETER
- ØKT BILLETTPRIS GODSFERGE
ANDRE EFFEKTER
+ SIKKERHET RENNFAST V/FORBUD MOT
FARLIG GODS
UENDRA BO- OG ARBEIDSMARKED
+ LAVE INVESTERINGSKOSTNADER
+ FLEKSIBILITET BEREDSKAP
- HØYE DRIFTSKOSTNADER
KONSEPT 3 – KONTINUERLIG FERGE
TILTAK I PRIORITERT TIDSREKKEFØLGE:
− 0-VISJON BOKN-TYSVÆR
− 90 KM/T M/MIDTDELER
− GOD FORBIKJØRINGSMULIGHET (BOKN)
− 2 NYE FERGELEIER VED EKSISTERENDE,
4-5 GASSFERJER
− NYE TUNNELER OG VEG RENNFAST
EFFEKT PERSONTRANSPORT
+ TIDSGEVINST
+ TRAFIKKSIKKERHET
+ MINDRE VENTETID
- BOMPENGER

KONSEPT 3 - RØRBRU
− RØRBRU MORTAVIKA-ARSVÅGEN
EFFEKT
− UKJENT TEKNOLOGI, STOR
GJENNOMFØRINGSRISIKO
− TILGJENGELIGHET, FORUTSIGBARHET
− REDUSERT REISETID
− ABS-REGIONEN STØRRE
− RENNFAST MÅ OPPGRADERES (SOM
ALT. 0)

EFFEKT GODSTRANSPORT
+ MINDRE VENTETID
? LIK BILLETTPRIS
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- BOMPENGER
ANDRE EFFEKTER
+ STOR FLEKSIBILITET I UTBYGGING
- HØY INVESTERING
- HØY DRIFTSKOSTNAD
POSITIVE VIRKEMIDLER FRA ANDRE TILTAK
STEG 1-2 SOM DISSE KONSEPTENE KAN
SUPPLERES MED
− HAVNESTRUKTUR
o BEDRE KNUTEPUNKTER
o AVGIFTER
− BEDRE RETNINGSBALANSE
GODSTRANSPORT
− BALANSERT UTBYGGING AV BOLIG OG
ARBEIDSPLASSER
− 0-VISJONS TILTAK PÅ VEGNETTET

”POLITIKER”MØTE 27.9 13.30 – 19.30
GRUPPE 1:
BJØRN KUMMENEJE, VEGDIREKTORATET
PER EINAR LÆDRE, REGION VEST STRATEGI
OLE OLSEN JR. ORDFØRER KVITSØY KOMMUNE
TOM TVEDT, ORDFØRER RANDABERG KOMMUNE
GOTTFRIED HEINZERLING, IRIS
KIRSTEN TEGLE BRYNE, REGION VEST STRATEGI
GRUPPE 2:

ULF HARALDSEN, VEGDIREKTORATET
MORTEN FLØYSVIK, KVITSØY KOMMUNE
LEIF T. SOLAND, RANDABERG KOMMUNE
OLE CHR. TORPP, REGION VEST
OVE ERIK VIKA, SR-TRANSPORT
GRUPPE 3:

BJØRN M. STANGELAND, NHO
BJØRN M. ALSAKER, REGION VEST RESSURS
STINE HAAVE ASKELAND, REGION VEST RESSURS
LARS HJERMSTAD, MULTICONSULT
ØYVIND KOMMEDAL, SØR-ROGALAND DISTRIKT
ROALD BERGSAKER, FYLKESORDFØRER
GRUPPE 4:

KJELL KVÅLE, REGION VEST STRATEGI
GUNNAR EITERJORD, ROGALAND FYLKESKOMMUNE
KLENG VÅGE, VARAORDFØRER BOKN KOMMUNE
SIGNE EIKENES, REGION VEST STRATEGI
UNDI TORSTENSEN, REGION VEST STRATEGI

INNLEDENDE SYNSPUNKT/SPØRSMÅL (SVAR SOM UNDERPUNKT)
− FOR MYE MATEMATIKK, FOR LITE VISJONER, SMÅ PROSJEKT?
o VIL NOK BLI SETT PÅ LENGRE STREKNINGER I FRAMTIDA
− HEMSKO FOR LOKALT INITIATIV?
o NEI, MEN STATSRÅDEN VIL SE DET FØR VI GÅR VIDERE
− HØRER DET MED I BU OG SI NOE OM HVOR DÅRLIG ALTERNATIVET TIL ROGFAST ER?
o ALTERNATIVER SAMMENLIGNES MED AT NOE IKKE GJØRES
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−
−
−

−

−
−

−
−
−
−
−

MÅ DU HA INNHOLD I ET PROSJEKT FØR DU KAN KJØRE KS1, VANSKELIG FØR DU HAR
DEFINERT PROSJEKT?
o JA, OG NEI
OLJE OG HELSE UTAFOR, DET ER DE STORE PENGENE!
HADDE VI BYGD RENNFAST MED KS1? DETTE KAN BLI VERKTØY TIL Å TRENERE GODE
PROSJEKTER. MYE BYRÅKRATI, LITE GEVINST.
o HENSIKT ER Å SIKRE AT DE BESTE PROSJEKTENE BLIR PRIORITERT.
o VI ER OPPTATT AV LITE BYRÅKRATI. IKKE NYTT TYKT PLANDOKUMENT, RASK
PROSESS!
FORHOLD TIL PBL, HVA ER DET PBL IKKE FANGER OPP? KRITIKK AV DET SOM BLIR
GJORT IHT. TIL PBL?
o VI SER AT MANGE RELEVANTE PROBLEMSTILLINGER IKKE BLIR TATT
HENSYN TIL I ARBEID ETTER PBL.
KAN JUSTERE PBL/KU I STEDET FOR Å INNFØRE NYTT REGIME?
o FINANSDEPT HAR TATT STYRING, MILJØVERN HAR IKKE GJORT DET
ER ROGFAST KOMMET FOR LANGT?
o VI PRØVER Å TA HENSYN TIL DET. DET ER EN UTFORDRING Å TAKLE DETTE.
KONSULENTER/DEPT HAR I SEINERE KS2 STILT SPØRSMÅL RUNDT HENSIKT
(HARDANGERBRU/FINNFAST-/ATLANTERHAVSTUNNEL), VIKTIG Å FÅ AVKLART
DETTE NÅ FOR ROGFAST.
HVILKE GREP GJØRES DET FOR Å SIKRE RASK PROSESS SENTRALT?
o IKKE I POSISJON TIL Å SVARE
o HER ER KONSULENT ALLEREDE ENGASJERT (METIER/MØREFORSKNING).
HVEM TOK BESLUTNING OM Å GJENNOMFØRE KS1 FOR ROGFAST, OG NÅR?
o REGJERINGA RUNDT ST. HANS
HVEM GODKJENNER KS1?
o REGJERING
HAR SAMFUNNSNYTTE NOE Å SI FOR FRAMDRIFTEN I EN SAK?
o DET FINS MANGE GODE PROSJEKTER, BEGRENSA MIDLER
DETTE ER ET PROSJEKT DER ALLE INVOLVERTE ER ENIG OM AT DETTE ER ET GODT
PROSJEKT. DET ER IKKE VANLIG! DÅRLIG ØKONOMISTYRING/TRENERING Å GÅ TILBAKE
TIL START!

OPPGAVE 13
LAG EN LISTE OVER ULIKE INTERESSENTER SOM KAN BERØRES AV EN NY
TRANSPORTKORRIDOR HAUGALAND – NORD-JÆREN
GRUPPE 1

GRUPPE 2

−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−

NÆRINGSLIV – HANDEL
o TRANSPORTINTENSIVT, OLJE
GASS
o FISK, OPPDRETT, LANDBRUK
o ARBEIDSKRAFT
o TRANSPORT, LOGISTIKKNÆRING
o TURISME
 OPPLEVELSESORIENTER
T – HER OG NÅ
 GJENNOM – TIL ET ANNET
STED
MYNDIGHET
BEFOLKNING
o VESTLANDET
o REGIONEN
ORGANISASJONER
o IDRETTSLAG
o NATURVERNFORBUNDET
ARBEIDSREISENDE/SKOLE
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NÆRINGSLIVET
BÅTRUTENE
INNBYGGERE
NORD
SYD
KVITSØY
BUSSNÆRING
BUSSPASSASJERER
TURISTER
KOMMUNEPOLITIKERE
BILORGANISASJONER
YRKESSJÅFØRER
BEREDSKAPSORGAN
OFFSHORENÆRING
SERVICENÆRING
HANDELSNÆRING
HAVNER
ARBEIDSMARKED
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−
−
−
−
−
−
−

−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

KOMMUNER
o KJØP AV TJENESTER PÅ TVERS
EFFEKTIVISERE OFFENTLIGE TJENESTER
MYNDIGHETSKRAV (DSB, VEGNORMALER
++)
FORSVARET
STORTINGET
FINANSDEPARTEMENTET
KOMPETANSEINSTITUSJONER
o IRIS
o UIS
o HØGSKOLEN
STORD/HAUGESUND
HELSESEKTOREN
”DE MED ANGST”

UTENRIKSFERGER
FLYNÆRING/FLYPLASS/LUFTFART
HELSEVIRKSOMHETER
UNDERVISNING/UNIVERSITET
REDNINGSTJENESTE
MILJØORGANISASJONER
ENERGISEKTOR
LANDBRUK

GRUPPE 3

GRUPPE 4

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

TRANSPORTNÆRINGEN
INNBYGGERE
TURISTER
NÆRINGSLIVET
ORGANISASJONSLIVET
FORSVARET
UNDERVISNING
HELSEFORETAK
VERNEINTERESSER
HAV- OG LANDBRUK
OFFENTLIG VIRKSOMHET

−
−
−
−

−

NÆRINGSLIVET DALANE-BERGEN ++
o LOGISTIKK
o ENDRA LAGERHOLD
o UTVIDELSE AV
FORRETNINGSOMRÅDE
o REISELIV
HAVNEBRUKERE/EIERE
FLYPLASSBRUKERE/EIERE
TRANSPORTØRER
PRIVATE
o REISENDE FRITID
o REISENDE ARBEID
o REISENDE KUNDER
INNBYGGERE NÆR/LANGS
KORRIDOREN
o TILGJENGELIGHET
o MILJØBELASTNING
o SERVICEFUNKSJONER

−

OPPGAVE 14
SJEKK UT INTERESSENTLISTENE MOT BEHOV SOM ER BESKREVET, SE OM
DE KAN HA ANDRE BEHOV ENN DET SOM ER BESKREVET!
(LISTA OPP TILLEGGSBEHOV I TILLEGG TIL SPM XX)
GRUPPE 1

GRUPPE 2

−

−
−
−

−
−
−
−
−
−

RASJONELL (OFF.)
TJENESTEPRODUKSJON
STIMULERE N VEKSTKORRIDOR
RASJONELLE REGIONER
KUNNE REISE UTEN TUNNEL
(TUNNELFOBI)
ANGST/TRAUMER (TUNNEL, MEN OGSÅ
BÅT)
VESTLANDET SOM PERSPEKTIV
NÆRHET OG TRYGGHET I NÆRMILJØ

GRUPPE 3

−
−
−

REDUSERE TRANSPORTKOSTNADER
SIKKERHET
TILGANG/SAMORDNING
SKOLE/UNDERVISNING
REKREASJON, TILGANG TIL HYTTER OG
OMRÅDER
PERSPEKTIV NORGE/INTERNASJONALT

GRUPPE 4

15.02.2007

136

Konseptvalgutredning for E39 Kyststamvegen – Boknafjordkryssingen
−
−
−
−

SIKKERHET/BEREDSKAP
REISEOPPLEVELSE
LAVE REISEKOSTNADER
BRYTE NED GEOGRAFISKE BARRIERER

HØY PRIORITET
− TID
− FERGEAVLØSNING, KUNNE VELGE
REISETIDSPUNKT
− ROBUSTE BO- OG ARBEIDSREGIONER
− KOLLEKTIV

−
−

−
−

STRUKTURRASJONALISERING
SUPPLERING BO- OG ARBIDSREGION
FELLES; OGSÅ FRITID OG
SERVCEFUNKSJONER,
KOSTNADSEFFEKTIVT OG PÅLITELIG
FORUTSIGBAR REISETID
ENERGIFORBRUK, UNØDVENDIG
KJØRING

HØY PRIORITET
− ENDRA REISETID, FORUTSIGBARHET
o NÆRING
o ARBEIDSOMRÅDE
o FRITID

OPPGAVE 15
SJEKK UT INTERESSENTLISTENE MOT BEHOV SOM ER BESKREVET, SE OM
DE KAN HA ANDRE BEHOV ENN DET SOM ER BESKREVET!
(LISTA OPP TILLEGGSBEHOV I TILLEGG TIL OPPGAVE 6)
GRUPPE 1

GRUPPE 2

−

−
−
−

−
−
−
−
−
−

RASJONELL (OFF.)
TJENESTEPRODUKSJON
STIMULERE N VEKSTKORRIDOR
RASJONELLE REGIONER
KUNNE REISE UTEN TUNNEL
(TUNNELFOBI)
ANGST/TRAUMER (TUNNEL, MEN OGSÅ
BÅT)
VESTLANDET SOM PERSPEKTIV
NÆRHET OG TRYGGHET I NÆRMILJØ

−
−
−

REDUSERE TRANSPORTKOSTNADER
SIKKERHET
TILGANG/SAMORDNING
SKOLE/UNDERVISNING
REKREASJON, TILGANG TIL HYTTER OG
OMRÅDER
PERSPEKTIV NORGE/INTERNASJONALT

GRUPPE 3

GRUPPE 4

−
−
−
−

−
−

SIKKERHET/BEREDSKAP
REISEOPPLEVELSE
LAVE REISEKOSTNADER
BRYTE NED GEOGRAFISKE BARRIERER

HØY PRIORITET
− TID
− FERGEAVLØSNING, KUNNE VELGE
REISETIDSPUNKT
− ROBUSTE BO- OG ARBEIDSREGIONER
− KOLLEKTIV

−
−

STRUKTURRASJONALISERING
SUPPLERING BO- OG ARBIDSREGION
FELLES; OGSÅ FRITID OG
SERVCEFUNKSJONER,
KOSTNADSEFFEKTIVT OG PÅLITELIG
FORUTSIGBAR REISETID
ENERGIFORBRUK, UNØDVENDIG
KJØRING

HØY PRIORITET
− ENDRA REISETID, FORUTSIGBARHET
o NÆRING
o ARBEIDSOMRÅDE
o FRITID

OPPGAVE 16
− GÅ GJENNOM MÅLENE SLIK DE ER BESKREVET AV GRUPPENE FRA I
GÅR (OPPGAVE 7C).
− FORSLAG OM REFORMULERING?
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− HVA ER EGENTLIG FORMÅLET MED EN NY FORBINDELSE HAUGALAND –
NORD-JÆREN?
GRUPPE 1

GRUPPE 2

−

−

−
−
−
−

BIDRA TIL REDUKSJON I LOGISTIKKKOSTNADER
BEGRENSE TRANSPORTBEHOV MED BIL
ER KONKURRANSEKRAFT IFT TIL ANDRE
LANDSDELER ET GODT ARGUMENT MOT
DEPARTEMENT?
KANALISERE GODSTRANSPORTEN TIL
EU UTENOM OSLO
MER ROBUST BO- OG ARBEIDSMARKED,
MINDRE UTSATT FOR KONJUNKTURER

−

GI NYE MULIGHETER FOR REISELIV, NYE
STEDER
KNYTTE DISTRIKTET TIL JÆREN, GIR
VEKSTMULIGHET FOR NÆRING,
REISELIV M.M.

VIKTIGST
− FELLES BO OG ARBEIDSMARKED
− STYRKE KONKURRANSEEVNE

GRUPPE 3

GRUPPE 4

−

−

−
−
−

SPILLE PÅ HAUGALANDETS STYRKER
OG FORTRINN, FUNKSKJONSDELING
(STRYKE BEVARE HAUGALANDET)
FRIHET
BEDRE ØKONOMI
NÆRHET

−
−
−

EGENTLIG FORMÅL
STYRKE REGIONEN

SØR- OG NORDROGALAND UTVIKLER NY
ARBEIDSDELING (STRYKE BEVARE
HAUGALANDET)
SAMORDNE TRANSPORTKJEDER
(ENDRA ARB. FORDELING)
ARBEIDSFORDELING MELLOM SENTRA
BEGRENSE TETTSTEDSSPREDNING

EGENTLIG FORMÅL
KORTERE REISETID, BEDRE
FORUTSIGBARHET

OPPGAVE 17
− BESKRIV VIRKNINGER FOR HVERT AV DE KONSEPTENE DERE FÅR.
− FORESLÅ FLERE KONSEPTER ELLER JUSTER DE DERE HAR FÅTT
GRUPPE 1

GRUPPE 2

ROGFAST
−

KARMFAST
− KREVER 1 LØP EKSTRA PÅ TFORBINDELSE, STIGNING, TERN?
− KAN IKKE REDUSERE T-FORBINDELSEN
− PRESS PÅ LYNGHEIER KARMØY
− ØKTE TRANSPORTKOSTNADER GODS
PGA DJUP TUNNEL
− BETYDELIG UTFORDRING I
VEGFRAMFØRING
KARMØY/HAUGESUND, BL. A. MED
TANKE PÅ BOLIGMILJØ

KONTINUERLIG FERGE
− USIKKERHET I FERGETILBUD, VIRKER
PSYKOLOGISK NEGATIVT FOR Å
UTVIKLE REGIONEN
− KONSEPTET BØR INNEHOLDE
FORBEDRA FERGETILBUD TIL KVITSØY
− ØKT UTSLIPP FRA FERGE
GODSFERGE
− PSYKOLOGISK BARRIERE BO- OG
ARBEIDSMARKED
− REISETID/KOSTNAD +/− ØKT UTSLIPP FERGE
− TILRETTELEGGER FOR ETAPPEVIS
UTBYGGING, ROGFAST KAN KOMME

HURTIGFERGE
− BØR HA 24 TIMERS DRIFT
− TIDSGEVINST ARSVÅGEN-AKSDAL,
MAKS 2-3 MIN.
− TIDSGEVINST MEKJARVIK-ÅLGÅRD,
STORT POTENSIALE
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−

SEINERE

−

ANDRE VIRKEMIDLER

−
−
−
−

TIDSGEVINST FERGE, I DAG 75 MIN,
KONSEPTET 50 MIN
STYRKER ABS-REGION MODERAT, RED.
REISETID MEN FORTSATT FERGE
ULYKKESRED ARSVÅG-AKSDAL STOR
ULYKKESRED. MEKJARVIK-ÅLGÅRD
STOR
ULYKKESRED. HARESTAD-RENNESØY
STOR
MILJØ? TRENGER MILJØREGNSKAP

RØRBRU
− IKKE FERGE, POSITIVT FOR ABS-REGION

GRUPPE 3

GRUPPE 4

KARMFAST
− 170 M DJUPERE, CA 3 KM LENGRE
TUNNEL
− STORE KOSTNADER KARMØY
− LANG ETAPPE FØR REALISERING AV
NYTTE
− KREVER STOR STATLIG ANDEL

ROGFAST (1)
− TID VELDIG POSITIVT
− POSITIVT PÅ FLEKSIBILITET
KONTINUERLIG FERGE (3)
−
GODSFERGE (2)
− GODT NOK FOR TERN?
− FLEKSIBILITET?

HURTIGFERGE
− IKKE 100 % TILGJENGELIGHET (VÆR,
DRIFTSUHELL)
− ”BOMPENGER” TIL EVIG TID
RØRBRU
− FOR STOR AVSTAND/UKJENTE KREFTER
FOR DENNE LØSNINGA!

ANDRE VIRKEMIDLER
−
OPPSUMMERING MÅLOPPNÅELSE
REISETID NÆRING 1 STOR 2 LITEN 3 MID.
REISETID PRIVAT 1 STOR 2 LITEN 3 MIDDELS
FLEKSIBEL NÆR. 1 STOR 2 MID. 3 MID.
FLEKSIBEL PR. 1 STOR 2 MID. 3 MID.
SIKKERHET 1 MID. 2 STOR 3 MID.
PRIS GODS 1 MID. 2 DÅRLIG 3 DÅRLIG
UTSLIPP 1 MID. 2 DÅRLIG 3 DÅRLIG
KVITSØY MILJØ 1 MID 2 UENDRA 3 UENDRA
KVITSØY UTV. 1 POS 2 UENDRA 3 UENDRA

28.9 ”ETTERMØTE”
TORE SOLBERG
BJØRN KUMMENEJE
PER EINAR LÆDRE
KJELL KVÅLE
INGAR HALS
DAGSORDEN:
1. FRAMDRIFT
1B. ORGANISERING (BEMANNING, MILJØOPPONENT)
1C. ARBEIDSMETODIKK
2. HVA FORVENTES AV DETALJERING I DOKUMENT?
3. OPPSUMMERE KONSEPT, VELGE HVILKE
4. MÅLFORMULERINGER
5. BEHOVSBESKRIVELSE (OM TID)
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1. FRAMDRIFT
− KONSULENTER GIR KOMMENTARER TIL FORSLAG TIL MAL TIDLIG I NESTE UKE
− ITERATIV PROSESS MED KONSULENT, 2 MØTER I OKTOBER?
− UTKAST 6.10, MØTE 10. ELLER 11 (GARDERMOEN)
− 24.10 NESTE MØTE
− 30.10, KONSULENT BESTEMMER VIDERE FRAMDRIFT
− 10.11 (?) LEVERER BU TIL KS1
− VI KAN EVT. UTARBEIDE DOKUMENT SEKVENSVIS (DE 4 OPPRINNELIGE)
− BJØRN AVKLARER NÅR HØRING SKAL FORETAS
1B. ORGANISERING
− DET SOM PRODUSERES MÅ FORANKRES I LEDELSEN!
− AVKLARER VIDERE DELTAKELSE INTERNT I REGIONEN.
− BRUKER BJØRN STANGELAND FOR Å FÅ INNSPILL TIL DOKUMENTET
1C. ARBEIDSMETODIKK
− ITERATIV PROSESS MED KONSULENT
− DIALOG MED LEDELSEN
− BRUKE BJØRN STANGELAND
− SENDE DOKUMENTUTKAST UNDERVEGS FOR Å FÅ INNSPILL
− PER EINAR ANSVARLIG FOR PRODUKSJON AV DOKUMENT
−

BØR VI INVOLVERE DE SOM HAR VÆRT MED HER, SENDE UT TING TIL
INFORMASJON/INNSPILL?
o JA, VIS ÅPENHET. EVT OGSÅ UTVIDE.
o TENKER GJENNOM DETTE VIDERE!

2. DETALJERING
− SKAL VI FORANKRE BEHOV YTTERLIGERE, STØRRE GEOGRAFISK SPREDNING?
− TRAFIKK, MODELLKJØRINGER ELLER IKKE?
− TA MED TIDLIGERE VEDTAK INN I DOKUMENTET
− BESKRIV HVOR LANGT VI ER KOMMET I PLANLEGGING ETTER PBL
− DETALJERING AVKLARES I DIALOG MED KONSULENT
3. KONSEPT
− ROGFAST SKAL SELVSAGT VÆRE MED I TILLEGG TIL 0-ALTERNATIVET.
− I TILLEGG ARBEIDER VI MED ET FERGEKONSEPT
− KARMFAST ER TIDLIGERE SILT UT, RØRBRU ER ET SVÆRT USIKKERT KONSEPT
− AVGRENSINGER; ARSVÅGEN-HARESTAD ELLER AKSDAL-ÅLGÅRD?
− KAN I HVERT FALL SETTE GRENSE I SØR VED HARESTAD, DET SØRAFOR ER LØST I NTP.
− GODSFERGE BØR VÆRE MED
− HVA MED HURTIGFERGE, KOMBINERE, ELLER I TILLEGG??
− TAR DEN MED, AVKLARER TEKNOLOGI
− VURDERER OM GODSFERGE KAN VÆRE ÅPEN FOR ALLE
− KONTINUERLIG FERGE, TA MED DENNE
4. MÅLFORMULERINGER
− EVT. HEINZERLING OM GODSTRANSPORT + FERGESTATISTIKK
− ER TRAFIKKSIKKERHET EN RAMME PÅ SAMME MÅTE SOM BÆREKRAFT?
− STYRKE REGIONEN ET HOVEDMÅL, SAMFUNNSMÅL
− REISETID, KAPASITET SOM EFFEKTMÅL
− EFFEKTMÅL MÅ RELATERES TIL BRUKERE/NABOER.
5. BEHOV
− SORTERE DE VI HAR FÅTT, SKRIVE DET OPP
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RESULTAT FRA EVALUERINGER
ARBEIDSGRUPPENE
(KUN MOTTATT FRA 1 AV DE 2 GRUPPENE)
LÆRT OM BU/KS1
− LITE, KUNNE MYE FRA FØR
METODE
− ARBEIDSMETODEN GREI OG EFFEKTIV
− KUNNE TATT PERSPEKTIVET OVENFRA OG NED, NOE OM OVERORDNEDE RAMMER
− BURDE VÆRT BREDERE SAMMENSETNING I DELTAGELSEN
ANNET
− LÆRT MYE OM REGIONEN
− LITEN GRUPPE HAR GITT MULIGHET TIL EFFEKTIV JOBBING
FRA GRUPPENE I POLITIKERMØTET
ARBEIDSFORM, SLIK DERE HAR OPPLEVD DEN I DAG
− GOD ARBEIDSFORM, MEN DET ER VANSKELIG Å KOMME ”INN I” ET PROSJEKT SOM ER
KOMMET SÅ LANGT
− ARBEIDSFORMEN ER OK FOR PROSJEKT SOM IKKE ER KOMMET SÅ LANGT I PROSESS
SOM ROGFAST (TIDSPUNKT FOR KS1 ER VIKTIG)
− OK
HVORDAN VAR DET Å KOMME OG SETTE SEG INN I STOFFET FRA I GÅR?
− TAR LITT TID Å KOMME INN I, OGSÅ POSITIVT Å FORTSETTE ARBEIDET MED NYE
DELTAKERE
− RELATIVT VANSKELIG. STOFFET SOM BLE PRESENTERT BURDE VÆRT BEDE
ORGANISERT – LAYOUT
− DELTAGERNE BURDE OGSÅ FÅTT EN BEDRE INNFØRING I ARBEIDSFORM
− UPROBLEMATISK
− OK
DELTAGELSEN I DAG, NOEN DERE SAVNER?
INGEN FRA MILJØSIDEN – OPPONENTER
INGEN FRA HAUGALANDET/VESTLANDSRÅDET
SAVNET KARMØY OG STAVANGER + REPRESENTANT FRA FINANSDEPT.
FLERE REPRESENTANTER FOR NORD-ROGALAND
MILJØOPPONENT
ANNET
− ROGFAST KOMMET FOR LANGT
o IKKE POENG Å HA MED POLITIKERE FRA DAG EN
o STOR LOJALITET I (?)
o KAN VÆRE VANSKELIG Å AKSEPTERE SYNSING I STEDET FOR BEREGNING
− VELDIG BRA PERSONKONSULENT
o BESTE JEG HAR VÆRT MED
− MÅ IKKE HA SÅ SNEVER AVGRENSING HAUGESUND-STAVANGER
− FUNGERTE MED Å FÅ PRESENTERT PLANSJER PÅ VEGGEN
− POLITIKERE OG FAGMILJØET REPRESENTERER ULIKE KULTURER
− HVA MED ØKONOMI?
− VURDERER VI EN FOR KORT VEGSTREKNING?
− MANGLENDE FAKTA ER EN UTFORDRING I TIDLIG FASE (EKS. HURTIGFEREJE…)
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LITT RUNDT INNKALLINGER, FORFALL M.M.
VI HAR PRØVD Å SKAFFE MILJØOPPONENT (FRA FAGETAT, FYLKESKOMMUNE,
NATURVERNFORBUND OG FORSKERE) UTEN Å LYKKES. NATURVERNFORBUNDET BLE
INVITERT TIL POLITIKERMØTET, MEN MØTTE IKKE.
ANDRE SOM IKKE HADDE ANLEDNING:
− FORSKER MED ”HAUGALANDSPERSPEKTIV” (her var vi heldige, da Einar Leknes uoppfordra
tok denne rollen!)
− FAGMANN INNEN RISIKO
− LEDELSEN I HAUGALAND OG SUNNHORDALAND VEGDISTRIKT
− MEDIA
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