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1. Innleiing 
 

Atløy ligg i Askvoll kommune. Øya har ferjeleie på Gjervik med ferjesamband til/frå 
kommunesenteret og til/frå Fure i Fjaler kommune (ferja Askvoll – Gjervik – Fure – Askvoll). 
Folketalet i kommunen er på 3000 innbyggjarar. Av desse bur om lag 500 på Atløy. Atløy har 
eit areal på om lag 38 km2. 

Atløy har barnehage og skule for klassetrinn 1 – 7, medan ungdomsskuletrinnet går i Askvoll 
sentrum. Det er no ein daglegvarebutikk igjen på Atløy. 

Frå Askvoll går det også ferje til Værlandet og Fure (ferja Askvoll – Fure – Værlandet). 

Atløy si geografiske plassering er vist på kartet under. 

 

   

 Figur 1 Kart som viser Atløy si geografiske plassering 

 

Biletet i fig. 2 viser Atløy med Sauesundøyane i bakgrunnen  og Atløy. Askvoll sentrum kan skimtast til 
høgre i biletet.  
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 Figur 2 Atløy med Prestøya og Sauesundøyane (Foto: Arild Hanekamhaug) 

Denne rapporten er ei oppdatering av  kostnadane for fastlandssamband til Atløy. 
Hovudplanen frå 1990 med seinare oppdateringar er nytta som grunnlag. Det er såleis  ikkje 
utarbeidd nokon ny plan for prosjektet, men føresetnadane som ligg inne i tidlegare planar 
er gjennomgått og oppdaterte. Dei vesentlegaste endringane finn ein i Statens vegvesen sine 
normalar. Kystverket sine krav til farleier har også endra seg, noko som er innarbeidd i 
rapporten. 

Det er ikkje foreteke undersøkingar i marka, men det er gitt tilgang til Statens kartverk sine 
nye upubliserte djupnemålingar i området noko som gir betre grunnlagsdata. 

Største usikkerheita er manglande geologiske undersøkingar; djupne til fjell og kvaliteten på 
fjellet. Nøyaktigheita i kostnadsoverslaga er på +/- 40%. 

Som grunnlag for kostnadstala ligg anslag etter Statens vegvesen sin anslagsmetode. 
Anslaget vart gjennomført 16.11.2011 og alle kostnader er 2011-prisar. 
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2. Oppsummering tidlegare utgreiingar  

Hovudplanen frå 1990 
 

I hovudplanen er sett på fleire alternativ: 

 Alternativ A-1: Bru i Granesundet 
o Alternativet tek av frå kommunal veg i industriområdet på Olset. Olsundet vert 

kryssa med ei betongbru med seglingshøgde på om lag 8 meter. Traseen fylgjer 
sørsida av Prestøya fram til brufestet som ligg om lag ved fyrlykta på sørvestsida av 
øya. Granesundet vert kryssa med ei frittfram bru med 3 spenn. Hovudspennet får ei 
lengde på om lag 275 meter med seglingshøgde på 35 meter. Brua endar på 
austspissen av den nordre Sauesundøya og vegen går vidare over Sauesundøyane 
fram til Sauesundet. 

 Alternativ A-2: Tunnel under Granesundet 
o Alternativet fylgjer A-1 fram til Prestøya. På sørsida av øya går alternativet inn i ein 

tunnel under Granesundet og Sauesundøyane. Tunnelen kjem opp i dagen ved 
Sauesundet og er om lag 1950 meter lang. 

 Lang tunnel 
o Det er vurdert ein lang tunnel frå fastlandet under Olssundet, Granesundet og 

Sauesundøyane og heilt til Atløy. I flg anslagsrapporten vil denne tunnelen verta om 
lag 3000 meter. I hovudplanen er løysinga forkasta pga av at investeringa vert om lag 
20 mill høgare enn andre løysingar og at vedlikeholdskostnadane vert vesentleg 
høgare. 

 Hengebru frå fastlandet til Atløy 
o Det er vurdert ei hengebru frå Blåfjellurdene nord for Askvoll over til Trælevikneset 

på Atløy. Alternativet er forkasta av kostnadsmessige grunnar. 

Kryssing av Sauesundet er vurdert i 3 alternativ: 

 B-1: Bru over heile Sauesundet 

 B-2: Kombinert fylling og kort bru 

 B-3: Fylling over Sauesundet 

Vegframføringa på Atløy fram til eksisterande fylkesveg er også vurdert i 3 alternativ: 

 Alternativ C-1:   
o Frå Sauesundet fylgjer traseen godkjent reguleringsplan fram til planlagt 

samfunnshus ved Grov. Vidare fylgjer alternativet godkjent soneplan fram til 
tilslutning til fylkesvegen ved nedre Grov. 

 Alternativ C-2: 
o Alternativet fylgjer  C-1 fram til planlagt samfunnshus. Herifrå fylgjer det i store trekk 

bonitetsgrenser og eigedomsgrenser fram til fylkesvegen. 

 Alternativ C-3: 
o Fylgjer dei andre alternativa fram til planlagt samfunnshus. Herfrå fylgjer alternativet 

åssida og vert tilslutta fylkesvegen 100 m vest for Myraåsen. 

Eventuelt masseoverskot frå anlegget (gjeld spesielt tunnelalternativet) er planlagt å plasserast i 
sjøen ved Olsetvikane i samsvar med godkjent reguleringsplan. 

Vegen er dimensjonert etter det som på det tidspunktet var standardklasse S1, samleveg i spreidd 
busetnad med dimensjonerande fart på 60 km/t. Dette gir m.a minste horisontalkurveradius på 100 
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m, maks stigning på 10% og maks stigning på lengde mindre enn  100m på 11%. Tverrprofilet er sett 
til asfaltert vegbreidde på 6,0 m, med 2,75 m køyrebanebreidde og 0,5 meter skulder på kvar side. 

Tunnel en er  planlagt med 6,0 m vegbreidde og 4,6m høgde. 

Hovudplanen slår fast at fast samband til Atløy legg grunnlag for innkorting av ferjesambandet til 
Værlandet og Bulandet med ferje frå vestsida av Atløy. Utbetring av eksisterande fylkesveg på Atløy  
er ikkje med i hovudplanen. Det er heller ikkje bygging av nytt ferjeleie. 

Vegsjefen si tilråding var at prosjektet vart realisert etter alternativa A-2, B-1 og C-1. 

 

Anslagsrapport frå 2003 
 

Denne rapporten har ein grundig gjennomgang av  alternativa som var med i hovudplanen frå 1990, 
også lang tunnel som vart forkasta i hovudplanen.  

Det er rekna på veg i standardklasse S1 med dimensjonerande fart på 60 km/t. Vegbreidda er 6,5 m 
med 0,5 m skulder på kvar side. Det er rekna ein ÅDT på 250. I anslaget er det rekna på 
tunneltverrsnitt T8,5.  Total veglengde ny veg er rekna til 4155 meter, tunnelen under Granesundet 
1950 m, Sauesundet bru 35 m eks landkar, Prestøysundet bru 126 m eks landkar. 

Det er rekna på fylgjande alternativ: 

a) Vedteken hovudplan med kort tunnel og 2 bruer   216 mill kr 
b) Bru over Granesundet i staden for tunnel    255 mill kr 
c) Lang tunnel frå fastlandet til Atløy     245 mill kr 
d) Som b), men med einfeltsveg og –bruer, med møteplassar  188 mill kr 

Anslagsgruppa skriv at veglinja i godkjent hovudplan er planlagt med større stigning enn nye 
tunnelnormalar tillet.  

Anslagsgruppa har lagt inn ein del usikkerheit i sin rapport: 

 Lenger bru pga miljøforhold – dersom miljøforhold gjer at det ikkje vert tillete å fylla i 
strandsona ved Prestøya, må brua forlengast 

 Endring i marknadssituasjonen – dette kan gje både auka og reduserte kostnader 

 Restriksjonar på arbeidstid – pga at Prestøya er reservat for sildemåke er det lagt inn 
at det i verste fall kan verta anleggsstopp i 1,5 månad pr. år i 3 år 

 Nye lover/reglar – det er lagt inn ein viss konsekvens av strengare krav i normalar, 
lover og reglar 

 

Kostnadsvurdering frå 2008 
 

Denne rapporten er ei oppgradering av kostnadstala for brualternativet frå 2003. Det er 
rekna at dimensjonerande trafikk vil vera ein ÅDT på 350 mellom fastlandet og Atløy og ÅDT 
380 ved Vilnes. Etter nye vegnormalar bør vegen byggjast i standardklasse Sa3 med 
dimensjonerande fart på 80 km/t. Maks stigning er sett til 8%. Det heiter i rapporten at pga 
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nye krav til stigning i tunnelar er det ikkje mogeleg å byggja det alternativet som er tilrådd i 
hovudplanen. Det er derfor berre vurdert bruløysing over Granesundet i denne rapporten. 
Kostnadsvurderinga kjem ut med ein kostnad på om lag 380 mill kr (2007-prisar) med ei 
usikkerheit på +/- 40%. 

I kostnadsvurderinga er teke med nytt ferjeleie på Vilnes, veg fram til dette og utbetring av 
eksisterande veg på Atløy fram til ferjeleiet. 

 

3. Aktuelle alternativ – problemstillingar 
 

Plassering/kostnader med nytt ferjeleie på Atløy er ikkje teke opp i hovudplanen frå 1990 
eller i anslaget frå 2003. I kostnadsoverslaet frå 2008 er det teke med ferjeleie på Vilnes og 
utbetring av eksisterande fylkesveg fram dit.  

Plassering av ferjeleiet vil m.a  vera avhengig av om ferja i ettertid også skal gå til Fure, eller 
om det vert ei rein pendelferje mellom Værlandet og Atløy. Viss ferja berre skal gå mellom 
Atløy og Værlandet bør ferjekaia trekkast til den sørvestlege delen av Atløy. Området ved 
Laukeland peikar seg ut. Her har det tidlegare  vore synfaringar der ein har peika på Djupvika 
som best eigna. Viss ferja også i ettertid skal gå til Fure, peikar Gardvika/Vilnes seg ut som eit 
aktuelt område.  

Etter gjeldande vegnormalar bør veg til Atløy byggjast etter dimensjoneringsklasse Sa3, 
Samlevegar, fartsgrense 80 km/t. ÅDT-talet tilseier at vegen bør byggjast som 2-felts veg, 
dvs. 6,5 m vegbreidde. Viss ein ynskjer å byggja einfelts veg, vil det krevja at det vert gitt 
fråvik frå vegnormalane. Minste horisontalkurveradius er 150 m og maks. stigning på veg 8%. 

Maks stigning for veg i undersjøiske tunnelar med 2-vegs trafikk er etter handbok 021 på 8% 
når ÅDT er mindre enn 1500. Det heiter likevel i kap 4.2.3 at veg i undersjøiske tunnelar, av 
lokal karakter og med små trafikkmengder, kan byggjast med stigning opp til 10%. Dette skal 
godkjennast i kvart einkelt tilfelle. Sidan dette er ein fylkesveg vert det fylkeskommunen som 
i så fall må godkjenne stigning utover 8% (i samband med revisjon av vegnormalane ligg det 
inne forslag om at denne godkjenninga bør gjerast av Vegdirektoratet også for fylkesvegar). 

Breidde på bruene er i samsvar med vegnormalane sine krav til 2-felts bruer. 

Viss fylkeskommunen vil godkjenna stigninga, er det såleis fortsatt høve til å byggja etter dei 
stigningane som er viste i hovudplanen frå 1990. Denne viser stigning på 9,71% opp til 
Sauesundøyane og 9,44% til Prestøya, men slik det er vist i hovudplanen krev prosjektet også 
fråvik frå kravet om overdekning av undersjøiske tunnelar. Også hovudplanen har atterhald 
om for lite overdekning og viser til at viss geologiske undersøkingar viser at traseen må 
leggjast djupare,  vil det føra til lengre tunnel p.g.a. kravet til stigning. 

Vi har også funne det rett å foreta ei ny kostnadsvurdering av alternativet med bru. Slik 
dette alternativet er vist i hovudplanen vert Olssundet kryssa med bru. Traseen går vidare på 
sørsida av Prestøya fram til brufestet som ligg om lag ved fyrlykta på sørvestsida av øya. Brua 
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kryssar Granesundet på det smalaste med 3 spenn. Hovudspennet får ei lengde på om lag 
275 m. 

Dette alternativet kjem i konflikt med naturreservatet på Prestøya. Store deler av øya er 
verna, berre den nordaustlege delen er unnateke vern. I møtet med Fylkesmannen i Sogn og 
Fjordane, Miljøvernavdelinga, 19.08.2011 vart det gitt uttrykk for at ein er villig å sjå på 
grensejusteringar for verneområdet dersom det ikkje er mogeleg å få til vegframføring til 
Atløy utan å gå via det verna området på Prestøya. Det er den nordlege delen av øya som er 
minst viktig sett i eit verneperspektiv. Det vert presisert at det i så fall er Kongen i Statsråd 
som må gjera vedtak om grensejustering. 

For å unngå dei største konfliktane med verneområdet, bør brufeste på Prestøya leggjast 
lengre nord enn vist i hovudplanen, noko som igjen fører til ei lengre bru og meir ugunstige 
djupneforhold. 

Standard: 

I det fylgjande er det føresett at vegen vert bygt etter dimensjoneringsklasse Sa3, 
fartsgrense 80 km/t, med 6,5 meter vegbreidde. Maksimal stigning på vegen er 8% som er i 
samavar med vegnormalane sine krav. Det er også sett på eit alternativ der det vert gitt 
løyve til at stigninga i den undersjøiske tunnelen kan vera opp til 10%.  

Tunnelen skal byggjast med profil T8,5. 

Bruer skal byggjast etter krava i vegnormalane. 

 

4. Endringar i føresetnader 
 

I forhold til hovudplanen frå 1990 og Anslaget frå 2003, er det gjort ein del endringar i 
føresetnader. Dei viktigaste endringane er lista opp nedanfor: 

1. Endring av seglingshøgde:   Kystverket har i sin uttale i samband med 
utarbeiding av hovudplanen sett krav til seglingshøgde på 35 meter (brev dat. 31.10 
1988). Kystverket opplyser no at leia gjennom Granesundet er oppdatert og at 
endeleg krav til seglingshøgde vil verta sett i samband med handsaming av ein 
framtidig plan. Malen for denne typen farleier tilseier seglingshøgde på 52 meter. Det 
må reknast med krav i storleiksorden 42 – 52 meter. I samråd med Kystverket har vi 
nytta 50 meter seglingshøgde. 

2. Seglingsbreidde:  Kystverket har i sin uttale i samband med utarbeiding av 
hovudplanen sett kravet til seglingsbreidde til 75 meter (brev dat. 31.10 1988). Det 
vert no sett krav til breidde på 150 meter. Kystverket vil då godta einsidig trafikk 
(kravet er 250 meter ved tovegstrafikk). 

3. Overdekning undersjøiske tunnelar:  Ut frå lengdeprofila i hovudplanen 
ser det ut som det er nytta ei overdekning på 30 meter. Gjeldande krav til 
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overdekning er no 50 meter (Statens vegvesen, Handbok 021), unnatak kan berre 
gjerast der det er særleg godt dokumentert at mindre overdekning er forsvarleg. 

4. Vegstandard:  I hovudplanen er nytta dågjeldande vegklasse S1 med m.a. 
dimensjonerande fart 60 km/t, maksimal stigning 10% og maksimal stigning l<100 
meter på 11%. Det er no nytta vegklasse Sa3 med fartsgrense 80 km/t og maks 
stigning på 8%. På einskildstrekningar under 100 meter kan stigninga aukast til 10%. 

5. Vegbreidde: Hovudplanen operer med vegbreidde på 6 m. I vegklasse Sa3 er 
det vegbreidde 6,5 meter for tofeltsveg. 

6.  Tunneltverrsnitt: Hovudplanen opererer med ei køyrebanebreidde på 6 m 
med fri høgde 4,6 meter. Det er no lagt til grunn tunnelklasse T8,5 med 
køyrebanebreidde på 6,5 meter (vart også nytta i anslaget i 2003). 

7.  Stigning undersjøiske tunnelar: Hovudplanen nyttar maks stigning på 
10%. Gjeldande regelverk seier 8%, men det er høve til å søka fråvik til 10% i 
særskilde tilfelle, jfr. kap 3.  

8. Verneområde:  Etter at hovudplanen vart laga er store deler av Prestøya 
freda og underlagt vernerestriksjonar. Det er laga eit alternativ som medfører mindre 
inngrep i verna område enn det hovudplanen viser. 

 

Oppsummering 
 

Tabellen under viser dei viktigaste endringane i føresetnadane for kostnadstala frå 2011 i 
forhold til føresetnadane som låg inne i hovudplanen frå 1990: 

Element Hovudplanen 1990 Anslag 2011 

Seglingshøgde 35 meter 50 meter 

Seglingsbreidde 75 meter 150 meter 

Overdekning undersjøiske tunnelar 30 meter 50 meter 

Maks stigning veg 10% 8% 

Vegbreidde 6,0 meter 6,5 meter 

Køyrebanebreidde tunnel 6,0 meter 6,5 meter (T8,5) 

Stigning undersjøiske tunnelar 10% 8/10% 

   
Tab. 1 Endringar i føresetnader frå hovudplanen i 1990 til anslaget i 2011 
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5. Dei ulike alternativa 
 

 I alle alternativa er rekna med ferjekai i Vilnesvika og veg fram dit. Viss ferjekaia i 
staden for bør liggja i Djupevika, vil det medføra ein meirkostnad på om lag 30 mill kr 
på alle alternativa. 

 Med bakgrunn i dei endra føresetnadane er aktuelle alternativ beskrivne: 

 

Alt 1: Bru over Granesundet som i hovudplanen 
 

 

 

 Figur 3 Bru som i hovudplanen 

 Traseen fylgjer stort sett hovudplanen. Brua over Olsundet er forlenga i forhold til 
hovudplanen for å unngå fylling i sundet (brulengde auka frå 126 m til 200 m). Brua 
over Granesundet er løfta slik at seglingshøgden vert 50 meter i 150 meter breidde 
(medfører at brulengden vert auka frå 800 m til 1100 m) og brua over Sauesundet er 
forlenga for å unngå fylling i terrenget (auka frå 35 m til 70 m). Det er rekna med ny 
veg til Grov, utbetring av eksisterande veg til Sa3- standard mellom Grov og 
Sætreelva og ny veg til Vilnesvika med opparbeiding av ferjekai og oppstillingsplassar.  
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Alt 2: Bru over Granesundet med nordleg kryssing av Prestøya 
 

 

 

 Figur 4 Veg og brufeste flytta nord på Prestøya i forhold til hovudplanen 

 Alternativet er om lag som Alt 1, men for å minska inngrep i verna område på 
Prestøya er kryssinga av øya og brufestet lagt lengre nord. Alternativet medfører 
lengre bru der ein bevegar seg i grenseland for kva som er mogeleg å byggja av fritt 
fram bruer (brulengde 1250 meter med spenn på nær 300 meter). Det må nærare 
vurderast om det er mogeleg å redusere lengden av bruspenna og heller etablere 
fleire pilarar sjølv om djupneforholda er ugunstige. Djupneforholda er mindre 
gunstige enn for alternativ 1 med fundamentering av brupilar på 25 - 30 meter 
djupne. Viss ein må inn med fleire pilarar, vil ein fort få djupner i storleiksorden 35 
meter. Lengde på dei andre bruene og framføring på Atløy som for alternativ 1. 
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Alt 3: Lang undersjøisk tunnel  
 

 

 

 Figur 5 Lang tunnel som oppfyller krava i vegnormalane 

 Dette alternativet inneber ein tunnel på 3950 meter der ein held seg innanfor 
vegnormalane sine krav til overdekning og maks 8% stigning. Ved Askevika går vegen 
inn i tunnel like etter brua og kjem att ved Grov. Pga av stigningsforholda kjem vegen 
lågt i terrenget ved Grov. Det er difor planlagt ny veg vidare til Storehaugen. Frå 
Storehaugen er alternativet som alternativ 1 og alternativ 2. 
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Alt 4: Middels lang undersjøisk tunnel 
 

 

 

 Figur 6 Mellomlang løysing som oppfyller vegnormalane sine krav til overdekning i Granesundet, men ikkje 
 under Olsundet og Sauesundet og heller ikkje stigningskrava for undersjøiske tunnelar 

 Dette alternativet medfører ein tunnel på 3150 meter. Denne løysinga gir 
overdekning i flg krava i vegnormalane i Granesundet, men krev at det vert gitt løyve 
til 10% stigning og mindre overdekning under Olsundet og Sauesundet. På Atløy kjem 
vegen inn att på eksisterande veg ved Grov. Vegen vidare til Vilnes/ Djupevika som 
for alternativ 1 og 2. 
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Alt 5: Kort tunnel 
 

 

 

 Figur 7 Kort tunnel som vist i hovudplanen og som krev omfattande fråvik både frå krav om overdekning og 
 stigning 

 Alternativet fylgjer traseen i hovudplanen. Tunnellengden vert om lag 1850 meter. 
Det er lagt inn stigning på 10% (krev at det vert gitt løyve). Tunnelen får heller ikkje 
meir enn om lag 30 meter overdekning under Granesundet noko som også krev 
spesielt løyve. Det er spesielle utfordringar med overdekning ved Sauesundøyane der 
det krevst spesielle tiltak. Det er bruer over Olsundet og Sauesundet som i alternativ 
1. På Atløy vert det ny veg frå Sauesundet til Grov og derfrå som alternativ 1 til 
Vilnesvika eller Djupevika.  

 Dette alternativet krev omfattande fråvik frå vegnormalane. Alternativet vert vurdert 
som at det er svært usikkert om det let seg gjennomføra og kan ikkje tilrådast å gå 
vidare med.  
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6.  Kostnader 
  

 Det vart helde anslag etter Statens vegvesen sin anslagsmetode 16.12.2011. Alle 
kostnader er i 2011-prisar og innanfor ein nøyaktigheit på +/-40%.  

Anleggskostnadane er vist i tabellen: 

 

Alternativ Fastlandssamb. Utbetring veg 
Atløy 
inkl ferjekai 
med tilkomst 

Sum 
mill kr 

1 – bru som i hovudplanen 711 118 829 

2 – bru nordleg kryssing Prestøya                                              768 118 886 

3 – lang tunnel 621 87 708 

4 – middels lang tunnel 487 118 605 

5 – kort tunnel 422 118 540 
Tab. 2 Kostnader for dei ulike alternativa etter anslag 

Kolonnen “Fastlandssamband” viser det som må byggjast for å gje Atløy fastlandssamband. 
Dette inneber at det ikkje vert noko nytt ferjeleie på Atløy og heller ikkje opprusting av 
eksisterande veger. 

I kolonnen “Utbetring veg Atløy inkl ferjekai med tilkomstveg” er teke med ny veg frå 
Sætreelva til Vilnesvika og ferjekai med oppstillingsplassar. Kostnaden med denne delen av  
prosjektet utgjer om lag 51 mill kr for alle alternativa. Den resterande summen er opprusting 
til Sa3-standard på det eksisterande vegnettet mellom Grov og Sætreelva. 

Viss ferjekaien vert flytta til Djupevika, medfører det ein tilleggskostnad på om lag 30 mill kr 
for alle alternativa. 

Anleggskostnader samanhelde med tidlegare kostnader 

P.g.a endringar i føresetnader som går fram av kap. 4, er det vanskeleg å direkte samanholde 
kostnader med tidlegare vurderingar. Anslaget byggjer på erfaringstal frå fleire liknande 
anlegg. I den grad det er mogeleg å samanlikna kostnader, vil ein finna at kostnader i 2011-
anslaget har auka meir enn oppgraderte kostnader frå 2003 skulle tilseia. 

Dei viktigaste årsakene til dette er: 

 Endringar i føresetnader, jfr. kap 4 

 Generelt kan det seiast at erfaringtal for byggherrekostnader (prosjektering, 
byggeleiing, arkeologi, grunnerverv og utbyggingsstab) medfører at anslaget i 2011 er 
ein del høgare enn i anslaget frå 2003.  

 I anslaget i 2011 er det også lagt inn eit ekstra tillegg for uføresett der 
kompleksiteten vert vurdert som stor (lite overdekning tunnelar, fundmentering på 
store djupn, ekstra lange bruspenn). Kompleksiteten i nokre av alternativa er større 
og er vurdert som meir kostnadskrevande enn det vart gjort i 2003. 
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 Bruene over Olsundet og Sauesundet er forlenga i 2011-anslaget for å unngå 
skjemmande fyllingar (også i 2003 var ein usikker på om fylling i Olsundet var 
mogeleg). 

 

Drifts- og vedlikeholdskostnader 

Drifts- og vedlikeholdskostnader på einskildobjekt er usikre. Nedanforståande oppsett 
byggjer på gjennomsnittleg berekna kostnader for 6 undersjøisk tunnelar med låg trafikk 
(ÅDT mellom 150 og 800). Berekningane er gjort i MOTIV som er Vegdirektoratet sitt verktøy 
for fordeling av drifts- og vedlikeholdsmidlar på riksveg. 

For bruer har vi også nytta MOTIV på nye bruer. Her er då lagt inn ein del føresetnader, som 
ikkje er klargjort på dette utgreiingsnivået, for å kunne nytta programmet. 

Det er føresett at alle eksisterande vegar fortsatt skal driftast-/vedlikeholdast og at drifting 
av ferjekaien på Atløy erstattar ferjekai i Askvoll. Det er ikkje lagt inn ekstra drifts- eller 
vedlikeholdsmidlar på ferjekai. Tala i tabellen er derfor ekstra drifts- og 
vedlikeholdskostnader utover dagens nivå. 

For drift og vedlikehold av veger er nytta forbruk på riksvegar i Region vest. 

Alternativ Drifts- og vedlikeholdskostnader mill kr/år 
 

Variasjon Sannsynleg 

1 2,3 – 3,5 2,8 

2 2,4 – 3,7 3,0 

3 2,1 – 2,9 2,6 

4 1,6 – 2,3 2,0 

5 1,3 - 1,7 1,6 
Tab. 3 Drifts- og vedlikeholdakostnader for dei ulike alternativa 

Tala er som nemnt usikre, men tyder på at bru-alternativa over tid får høgare drifts- og 
vedlikeholdskostnader enn tunnel. Første 20 - 30 åra vil imidlertid vedlikeholdskostnadane 
vera småe for bruer, driftskostnadane vert dominerande. I den perioden vil bru koma 
gunstigast ut. 

 

Ferje 

Det er i dag to ferjeruter som trafikerer i det aktuelle området: Askvoll – Gjervik – Fure og 
Askvoll – Fure – Værlandet. Det ligg ikkje i dette prosjektet å vurdere framtidig ferjestruktur, 
men ved fastlandssamband til Atløy er det nærliggjande å redusere ferjeaktiviteten i 
området. 

Det er ikkje gjort vurderingar av mogelege innsparingar på ferjene som fylgje av 
fastlandssamband til Atløy. 

Resultatet for ferjerutene er for 2010: 



16 
 

Askvoll – Gjervik – Fure  - 18,9 mill kr  

Askvoll – Fure – Værlandet  - 16,3 mill kr 

 

7. Samandrag 
 

Forventa trafikktal tilseier at fastlandssamband til Atløy må byggjast som 2-felts veg etter 
vegstandard Sa3. 

I denne rapporten er det sett på 5 mogelege alternativ for fastlandssamband til Atløy. 
Alternativ 5 – kort tunnel, vil krevja fleire omfattande fråvik frå vegnormalane. Desse fråvika 
er samla så store at  alternativet  ikkje vert sett på som realistisk. 

Av tunnelalternativa er det berre alternativ 3 som ikkje krev fråvik frå dagens vegnormalar. 
Begge brualternativa kjem i konflikt med verneområdet på Prestøya. 

Endeleg val av alternativ for fastlandssamband for Atløy må gjerast gjennom ein 
kommunedelplan der det også vert gjort geologiske undersøkingar både for overdekning av 
tunnel og for fundamentering av bruer. 

Denne rapporten viser at anleggkostnadane ser ut til å verta lågast for tunnel.  

Kostnadane for fastlandssamband der ein ikkje treng fråvik frå vegnormalane ligg i 
storleiksorden 710 mill kr inkl. nytt ferjeleie og opprusting av vegane på Atløy. Berre 
fastlandssamband til Atløy vil koma ut med ein kostnad i storleiksorden 620 mill kr. Uvisse i 
alle kostnadstala er på +/-40%. 

For forventa drifts- og vedlikeholdskostnader er det småe forskjellar mellom bru og tunnel. 
På lang sikt tyder tala på at bru er mest kostbart, men situasjonen er motsatt dei første 20 – 
30 åra.  
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