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Føreord

Denne rapporten viser i stor grad til Forslag til kommunedelplan for Atløysambandet utarbeidd av
konsulentfirmaet Rambøll på oppdrag frå Askvoll kommune, datert 10.06.2016. Arbeidet med
kommunedelplanen har igjen teke utgangspunkt i rapporten Fastlandssamband for Atløy, oppgradert
kostnadsoverslag og vurdering av alternativ, utarbeidd av Statens vegvesen, dat. 16.02.2012.

Statens vegvesen har hatt planprogrammet til uttale og har vore representerte i styringsgruppa for
arbeidet ved Veg - og transportavdelinga, Samfunnsseksjonen v/ Olav Terje Hove.

Rambøll har gjennomført anslag etter Stat ens vegvesen sin anslagsmetode og har gjennomført
konsekvensutgreiingar etter Statens vegvesen si handbok V712.

Kommunedelplanen er ikkje ferdighandsama i Askvoll kommune . Kystverket har ved brev dat.
15.08.2016 kome med motsegn til det forslaget som ligg føre og som viser seglingshøgde på 30
meter.

Formannskapet i Askvoll har i sak 170/16 på møte 14.11.2016 sagt at dei vil gå vidare med alt. 1c i
forslaget til kommunedelplan og vil gå i dialog med Kystverket om dette.

Denne rapporten er ikkje ein full gjen nomgang av forslaget til kommunedelplan, men er ein
gjennomgang av kostnadane og ei vurdering av desse samanhelde med vegvesenet sine kostnadstal
frå 2011.



Innleiing

Askvoll ligg sentralt plassert på kysten av Sogn og Fjordane og er eit knutepunkt mel lom land og sjø.
Det er om lag 3030 innbyggjarar i kommunen. På dei 15 åra frå 1999 til2014 er folketalet redusert
med knapt 11%.

Kommunesenteret Askvoll ligg på fastlandet. Her er kommuneadministrasjonen og mange av dei
kommunale tenestene lokalisert. Askvoll har god breidde i privat handel og sørvisbedrifter med hotell,
bank og apotek.

Atløy er den største øya i kommunen med 470 innbyggjarar i januar 2016.

Øysamfunna Værlandet og Bulandet lenger vest vil også kunne ha nytte av veg mellom fastlandet og
Atløy. Reisetida med ferje og bil mellom Værlandet og Askvoll sentrum kan bli redusert frå ca 60
minuttar i dag til ca 45 minuttar. Værlandet og Bulandet hadde til saman 423 innbyggjarar i 2016.

Reduksjonen i innbyggjartal har vore mindre på øyane enn på fastlandet trass i dårlegare
kommunikasjonar. Det kan indikere at både Atløy og Værlandet/Bulandet har kvalitetar som gjer
samfunna relativt attraktive og konkurransedyktige i den lokale samanhengen. (Kjelde: Forslag til
kommunedelplan for Atløysambandet, 10.06.2016)

Fig. 1 Kart som viser Atløy sin geografiske plassering

I samband med utarbeiding av Regional tranportplan Sogn og Fjordane 2018 – 2027 er Statens
vegvesen bedt om å koma med oppgradert kostnadsoverslag over fastlandssamband til Atløy.



Ved fø rre utarbeiding av Regional transportplan 2014 – 2023 laga Statens veg vesen eit
kostnadsoverslag med vurdering av ulike løysingar etter gjeldande vegnormalar . Utgangspunktet for
kostnadsoverslaget var vedteken hovudplan frå 1990, revidert plan med anslag f rå 2003 og
kostnadsvurdering gjort i 2008.

P.g.a store endringar i vegnormalane og vernevedtak i området vart det også sett på nokre nye
alternativ. Det vart gjennomført anslag 07.12.2011. Kostnada r var i 2011 - prisar.

Askvoll kommune reviderte arealdelen a v kommuneplanen ved vedtak 14.10.2015 der samband til
Atløy er konkretisert med ein aktuell tras é . Som oppfylgjing av vegvesenet si utgreiing frå 2012, vart
det i Askvoll gjort vedtak om oppstarting av arbeid med kommunedelplan for fastlandssamband til
Atløy. Planprogrammet vart vedteke i mars 2014 i kommunestyret. I arbeidet med
kommunedelplan en, som er utarbeidd av ko nsulentfirmaet Rambøll på oppdrag f rå Askvoll
kommune, er det gjort anslag på fleire alternativ. Kommunedelplanen som har lege ute til høyring er
datert 10.06.2016.

Denne rapporten tek utgangspunkt i tidleg are kostnadstal frå Statens vegvesen og frå ansl aget som
ligg i forslaget til kommunedelplan.

Kommunedelplanen operer med 2014 - prisar. I samråd med Sogn og Fjordane fylkeskommune er
kostnadane framskrivne til 2018 - prisar . Det er nytta same framskriving av kostnader som vert nytta i
N TP.

Statens vegvesen sin rapport frå 2012

I Statens vegvesen sin rapport Fastlandssambannd for Atløy, dat. 06.02.2012, vart det sett på
fylgjande alternativ (kostnaden er i 2011 - prisar):

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

Rapporten konkluderte med fylgjande:

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 v erneområdet 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 v il 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 situasjone n er motsatt dei første 20 –
30 åra.

Etter at denne rapporten vart laga er det kome nye krav til stigning i undersjøiske tunnelar (N A -
rundskriv 2014/6, dat. 04.04.2014).

I hovudplanen er det nytta maks 10% stigning medan gjeldande normalar ved utarbeiding av
rapporten i 2012 sa maks 8%, men med mulegheit for 10% når trafikkmengdene var små.

Rundskrivet frå 2014 seier maks 5% stigning med mindre anna løysing er geografisk umogeleg.

N A - rundskriv 2014/6 medfører at alternativ 4 Middels lang tunnel må gå ut då det her er nytta
stigning på 10%.

Alternativ 3 Lang tunnel fell også bort då det her er 8% stigning noko Vegdirektoratet har avslege å
gje sikkerheitsgodkjenning for.

Ingen av dei tre tunnelalternativa som vart vurderte i rapporten frå 2012, er dermed lenger
aktuelle.

Tunnelen kan forlengast ytterlegare og dermed oppnå m aks 5% stigning. I kommunedelplanen er det
vurdert slik Ekstra lang tunnel og konklud e rt med at det medfører at tunnelen vert 1,5 km lengre enn
i alt 3, og at det må byggjast 0 ,9 km meir veg.

Kostnaden med slik ekstra lang tunnel vert så stor at i realiteten står ein berre att med dei to
brualternativa frå rapporten frå 2012.

Alt 2 vart lagt inn som eit alternativ for å redusere inngrepet på den sørlege delen av Prestøya
naturr eservat som vart oppretta i 1993. Fylkesmannen seier no i uttale til kommunedelplanen at dei
er innstilt på å tilrå overfor sentrale miljøvernstyresmakter at det vert sett i gang førebuing for å
endra vernevedtaket slik at fastlandssambandet til Atløy kan gjennomførast. Det er Kongen i Statsråd
som kan oppheva vernet av Prestøya. Ut frå dette er det då alt ernativ 1 i vegvesenet si utgreiing som
er mest aktuell.

Figuren nedanfor viser prinsi ppet for bruplasseringa slik alternativ 1 vart vist i rapporten frå 2012.



Alt 1: Bru over Granesundet som i hovudplanen

Figur 2 : Bru som i hovudplanen , alt.1 i utgreiinga frå 2012

Det har etter at utgreiinga til vegvesenet vart laga, også kome nye reglar for meirverdiavgift. I
anslaget som vart gjort i 2011 er det nytta om lag 8% mva for konstruksjonar og om lag 5% for veg i
dagen. Dagens reglar tilseier 25%.

Kommunedelplan for Atløysambandet

I etterkant av rapporten frå Statens vegvesen frå 2012 engasjerte Askvoll kommune konsulentfirmaet
Rambøll til å utarbeida ein kommunedelplan for Atløysambandet. Medan dei var i gang med dette
arbeidet vart krava til maksimal stigning i undersjøiske tunnelar endra (NA - rundskriv 2014/6 ).

Då regelendringa kom i 2014 var konsulenten komen langt i arbeidet med kommunedelplanen og
hadde lagt seg på maks stigning på 8% (som i Statens vegvesen sitt alternativ 3). Det vart søkt
Vegdirektoratet om sikkerheitsgodkjenning med slik stigning, men d ette vart avslege av direktoratet
med grunngjeving at det fantest mogelege alternativ.

I forslaget til kommunedelplan er tunnelalternativet omtala , men då Vegdirektoratet ikkje vil
sikkerheitsgodkjenna ei slik løysing, fell dette alternativet bort. Som i v egvesenet si utgreiing vil heller
ikkje alternativ 2 med brufeste nord på Prestøya vera særleg aktuelt då dette var eit alternativ for å
unngå verneområdet. Då fylkesmannen skisserer at dei vil arbeida for å oppheva vernevedtaket, er
det det sørlege brualt ernativet som er mest aktuelt.

Kommunedelplanen har utgreidd fylgjande alternativ:

Alt 1a, bru sør seglingshøgde 42 m vegbreidde 7,5 m brubreidde 9 m

Alt 1b, bru sør seglingshøgde 30 m vegbreidde 7,5 m brubreidde 9 m

Alt 1c, bru sør seglingshøgde 30 m vegb reidde 6,5 m brubreidde 7,5 m

Alt 2, bru nord seglingshøgde 42 m vegbreidde 7,5 m brubreidde 9 m

Alt 3, tunnel får ikkje sikkerheitsgodkjenning



I kommunedelplanen heiter det at vegen er planlagt etter dimensjoneringsklasse Hø1. A lternativ 1c
har smalare veg enn dei andre alternativa. Vegbreidda er 6,5 m i alt 1c mot 7,5 m i dei andre
alternativa. Breidde på brua er sett til 7,5 meter mot 9 meter i dei andre alternativa.

Alternativa 1a, 1b og 1c går alle over den sørlege delen av Prestøya. Alternativ 1c ha r noko justert
horisontalkurvatur samanlikna med alternativ 1a og 1b og har noko smalare vegbreidde. Traseen er
optimalisert med tanke på kortast mogeleg brulengder.

Det heiter i kommunedelplanen at det er mogeleg å auka vegbreidda i alternativ 1c til sam e breidde
som dei andre alternativa, men då må kostnadane aukast med om lag 15%.

I planen er også gjort ei vurdering av drifts - og vedlikeholdskostnadar. Det er små forskjellar i dei tre
brualternativa, men 1c kjem ut med den lågaste kostnaden, 1,5 mill kr, mot 1,8 mill kr i 1a.

Dei samfunnsøkonomiske vurderingane av alternativa kjem også også ut med alternativ 1c som det
beste. Det heiter i planen at « Om vi legg ny metode til grunn, vil alle alternativa gje positiv netto
nytte, men absolutt størst for a lternativ 1c bru sør, med 301 mill kr. »

Formannskapet i Askvoll har sagt seg samd med styringsgruppa for prosjektet om å gå vidare med
alternativ 1c.

Kommunedelplanen har lege ute til offentleg ettersyn i to alternativ, 1a og 1c. Kystverket har varsla
mots egn mot planen dersom ikkje seglingshøgda vert minimum 42 meter. I Askvoll formannskap sitt
vedtak ligg at dei vil ha ein dialog med Kystverket om å få redusert seglingshøgde.

Vurdering

Statens vegvesen støttar valet av dimensjoneringsklasse Hø1. Kravet t il vegbreidde i denne klassen er
6,5 meter inkl skulder. Når det gjeld løysing for gåande og syklande heiter det i vegnormalane at « Det
bør bygges gang - og sykkelveg når ÅD T er over 1000 og potensialet for gående og syklende overstiger
50 i døgnet, eller s trekningen er definert som skoleveg. Dersom det er vanskelig å få til en egen gang -
og sykkelveg, kan skulderen utvides til 1,5 m på begge sider».

Statens vegvesen har i si høyringsuttale til kommunedelplanen gått inn for alternativ 1c, men med ei
breidde på brua som tilfredsstiller krava til løysing for gåande og syklande langs denne typen vegar
sjølv om biltrafikkmengdene truleg vert lågare enn innslaget for dette kravet. Minimum brubreidde
vert då 8,5 meter.

Grunngjevinga for denne uttalen er usikkerheit omkring sykkelaktiviteten på strekninga. Det ligg til
rette for sykkelbruk til/frå fritidsaktivitetar, trening og eit potensiale for tursykling. Meir bruk av el -
syklar vil kunne gje auke i sykkelbruk på strekninga. Seinare utviding med sykkelfelt vil vert a kostbart
over brua og vurderinga er at denne tilrettelegginga bør gjerast i samband med bygging av bru.

Statens vegvesen støttar også innspelet om seglingshøgde på 30 meter då dette vil gje betre forhold
for syklande over brua , og vil vera eit betre este tisk alternativ . Vegvesenet finn det likevel rett å
leggja inn kravet frå K ystverket om 42 m seglingshøgde i ko stnadane inntil noko anna er bestemt .

Eit slikt alternativ er ikkje direkte med i kommunedelplanen, men vert ein kombinasjon av alt. 1a og
1c . I tabellen er alternativet kalla alt. 1c - revidert . I 1c - revidert er rekna vegstandard som i alt. 1c, men
veglengde som i 1a. Konstruksjonane er rekna som for alternativ 1a.



I tabellen nedanfor er i tillegg til alternativa med kostnader frå kommunedelplanen teke med 1c -
revidert og vist kva kostnader vegvesenet sitt brualternativ frå rapporten av 2012 vil kome ut med i
oppgraderte kostnader. Alle tal i 2014 - kostnader.

Kostnad Alt. 1a,
bru sør

Alt. 1b,
bru sør

Alt. 1c,
bru sør

Alt. 2,
bru nord

Alt. 1c –
revidert

SVV rapp.
2012

Veg i dagen 150 156 144 148 138 92
Konstruksjonar 683 566 422 719 635 677
Byggherrekostnader 90 78 61 81 81 115
Grunnerverv 12 12 12 12 12 0*
Avsetning for uvisse 75 65 52 78 72 77
Total kostnad 1010 876 691 1050 938 961
Mva 200 173 136 208 18 8 191
Kostnad eks. mva 810 703 555 842 750 770

*grunnerverv er inkluder i byggherrekostnader

Anslaget i kommunedelplanen (usikkerheit +/ - 25%) stemmer godt med anslaget gjort i Vegvesenet
sin rapport frå 2012 (usikkerheit +/ - 40%) .

I Vegvesenet sitt anslag vil samanliknande brusamband til Atløy , når det er korrigert for veg - og
kaibygging på Atløy, koma på om lag 77 0 mill kr (eks mva , justert til 2014 - prisar ) med ein usikkerheit
på +/ - 40%, medan kommunedelplanen sitt alternativ 1c - revi dert, kjem på om lag 75 0 mill kr (2014 -
prisar).

Viss det viser seg at det er mogeleg å byggja brua med 30 meter segl ingshøgde, bør alt. 1c veljast,
men fortsatt bør brua byggjast med minimum 8,5 meter breidde. Kostnaden med same veg - og
brubreidde som for dei andre alternativa vert i kommunedelplanen oppgitt til å vera i storleiksorden
15% høgare enn minimumsløysinga. Kostnaden med breidde som alternativ 1 og 2 vert dermed om
l ag 640 mill kr eks mva eller 800 mill kr inkl mva (2014 - prisar).

Det vert tilrådd å nytta kostnadane utarbeidd i samband med kommunedelplanen for Atløy som
grunnlag . Inntil noko anna er bestemt tilrår Statens vegvesen å nytta kostnadane for alternativ 1c -
revidert. I 2018 - prisar vil kostnadane verta om lag 835 mill kr eks mva.

For dei u like alternativa vil kostnadane i 2018 - prisar verta fylgjande:

Alternativ Seglingshøgde Brubreidde Vegbreidde Kostnad eks. mva Kostnad inkl. mva
1a, bru sør 42 9 7,5 900 1125
1b, bru sør 30 9 7,5 780 975
1c, bru sør 30 7,5 6,5 615 770
2, bru nord 42 9 7,5 935 1170
1c, revidert 42 8,5 6,5 835 1045
1c, utvida* 30 8,5 6,5 695 870

*gjeld alternativ 1c med 30 m seglingshøgde og utvida bru , men 6,5 m brei veg

I kommunedelplanen er det sagt at i budsjettsamanheng bør det nyttast den såkalla P85 - verdien,
dvs. at det er den kostnaden det er 85% sannsyn for å koma under. For alterna tiv 1a utgjer denne
verdien 1000 mill kr og for 1c 680 mill kr i 2018 - prisar eks . mva . I vegvesenet sitt anslag frå 2011 kjem
P85 på om lag 935 mill kr i 2018 - prisar.



Sidan altern ativa 1c revidert og 1c utvida ikkje inngår i anslaga som er gjort , føreligg det ikkje gode
P85 - verdiar for desse. Samanlikna med dei øvrige alternativa, vil 1c revidert koma ut med om lag 93 0
mill kr og 1c utvida med om lag 770 mill 2018 - kr, eks . mva.

Veg vesenet tilrår at inntil seglingshøgde er avgjort, vert kostnaden med alternativ 1c revidert, lag til
grunn. Den sannsynlege kostnaden er 835 mill kr eks mva i 2018 - prisar.
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