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Fv. 6 6 2 Nordfjordeid - Torheim

Oppdatert grunnlag for Regional transportplan 201 8 - 2027

Innleiing
I 201 3 laga Statens vegvesen eit forprosjekt for fv. 6 6 2 mellom Nordfjordeid og Torheim i Eid

kommune (Statens vegvesen, 201 3) . I dette vart utfordringar med dagens veg, sam t løysingar

på desse, presentert . Forprosjektet var grunnlag for vurdering av vegstrekninga i arbeidet med

Sogn og Fjordane fylkeskommune sin r egional e transportplan for perioden 201 4 – 2023.

Forprosjektet frå 201 3 ligg vedlagt dette notatet.

I dette notatet presenterast oppdatert informasjon om trafikk og kostnad ar. Saman med det

opphavelege forprosjektet , vil dette notatet vere grunnlag for Sogn og Fjordane

fylkeskommune sitt arbeid med revisjon av den regionale transportplanen.

Figur 1 : Oversiktskart med markering av strekninga mellom Nordfjordeid og Torheim (ill.: Statens vegvesen).
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Trafikk
I Nasjonal vegdatabank er det registrert ein årsdøgertrafikk på 400 køyretøy mellom

Nordfjordeid og Hundeidet, og vidare til Torheim er den på 1 00 køyretøy. Det er ikkje

teljepunkt på denne strekninga, så det er noko usikkerheit med desse tala.

Som det går fram av forprosjektet frå 201 3 , så er trafikken uendra nærast Nordfjordeid, medan

den er justert ned frå 200 køyretøy på den yste delen av vegen. Denne endringa er endra

estimat på trafikken frå vegvesenet si side, og skuldast ikkje spesielle e ndringar i busetnad

eller transportnettet.

Framtidig trafikk på fv. 662 vil henge saman med utviklinga langs vegen. Vert busetnad og

næringsaktivitet som i dag forventar ein at trafikken held seg stabilt på dagens nivå. Vert det

auka busetnad og næringsak tivitet, reknar ein med at trafikken vil auke.

Dagens vegstandard
Det er i forprosjektet frå 201 3 presentert korleis standarden for det meste av fv. 662 er. Sidan

det ikkje er gjort nokon store tiltak sidan den gong er vurderinga av standarden framleis

gj eldande. I forprosjektet vart dagens vegstandard oppsummert slik:

«Fylkesveg 662 er ein einfeltsveg med fleire parti med dårleg bæreevne og svake vegkantar.

Det er også mange skarpe svingar som fører til vanskelege siktforhold, samt parti som er

dårleg si kra med vegrekkverk.» (Statens vegvesen, 201 3) .

Figur 2 : Standarden på dagens fv. 662 er dels svært dårleg, noko som ein tydleg kan sjå av dette biletet frå strekninga

mellom Hundeide og Sørland (foto: Statens vegvesen).

Skredsikringsbehov
Med utgangspunkt i oppdatert vurdering av behov for skredsikring på riks - og fylkesvegane i

region vest , som Statens vegvesen gav ut i 201 5 (Statens vegvesen, 201 5) , kan ein sjå at

Torheimsstranda er det einaste skredpunktet på fv. 662 .

Torheimsstranda ligg mellom Hamneneset og Torheim. Punktet har ein skredfaktor på 3,8, og

kategoriserast soleis i skredfaktorgruppe «høg». I følgje skredsikringsvurderinga trengst det
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fleire overbygg og andre mindre tiltak for å sikre dette punktet. Den samla kostnaden er

stipulert til om lag 95 millionar 201 7 - kroner.

Utbetringstiltak
Som det går fram av forprosjektet frå 201 3 er den aktuelle strategien for fv. 622 å gjere

utbetringsti ltak, heller enn å tenke seg ny veg. Det er ikkje gjort ei ny vurdering av kva tiltak

som trengst og prioritering av desse i arbeidet med dette notatet. Det er heller ingen av tiltaka

som er utførte sidan 201 3, slik at omfanget av tiltak vert redusert.

De t som derimot er gjort er å vurdere kostnadane på nytt. Basert på dei nye vurderingane kan

det synast som om kostnadane vart vurdert for lågt i 201 3, då skilnaden er større enn det som

kan skuldast prisvekst. S amla kostnad for dei utbetringstiltaka er no s tipulert til 1 49 millionar

kroner , mot 57 millionar i 201 3. dei nye vurderingane. Det er særleg tunnel ved Jøl bru som

synst å ha vore undervurdert. Tabellen under syner oppdaterte kostnadsoverslag for dei ulike

delstrekningane.

Dersom ein ikkje ynskjer å gjere alle utbetringane samstundes er det Statens vegvesen si

tilråding at ein gjennomfører i den rekkefølgja som dei er sett opp med prioritering i, i tabellen

under. Denne prioriteringa kom ein fram til i arbeidet med forprosjekt i 201 3.

Prioritering S trekning Kostnad,

mill. kr.

5 Taklo 9,4

2 Karvensvika 8,0

(6)

1

Hundeide – Sørland

Tunnel

Tiltak elles

86,7

1 3,2

3 Sørland – Hamnnestunnelen 1 3,6

4 Hamnes - Torheim 1 8,2

Konklusjon
Det er Statens vegvesen si tilråding at det trengst 1 49 millionar kroner til utbetringar på fv.

662 mellom Nordfjordeid og Torheim , for å oppnå ein akseptabel standard på vegen.

I tillegg er det behov for skredsikring av Torheimsstranda med ein stipul ert kostnad på 95

millionar kroner .

Referansar
Statens vegvesen. (201 3). Fylkesveg 662 Nordfjoreid - Torheim Forprosjekt.

Statens vegvesen. (201 5). Skredsikringsbehov for riks - og fylkesvegar i Region vest.



Forp rosjekt

Fv. 662
Nordfjordeid-Torheim
Eid kommune

Region vest
Leikanger, R.vegktr

Februar 2013



Forord

Statens vegvesen har utarbeidd eit forprosjekt som syner vegstandard, trafikksikkerheit og forslag
til tiltak med kostnadsoverslag for Fv.662 Nordfjordeid – Torheim. Forprosjektet skal også gi
tilråding for vidare arbeid.

Rapporten er utarbeida av Statens vegvesen . Det har vore møte og eit nært samarbeid med Eid
kommune og Sørsida Grunneigarlag.

Avklaring av saksgang for vidare planlegging vil s kje i samarbeid med Eid kommune og ut frå
prioriteringar i Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Kart 1: Oversikt over strekninga . Kart: Gisline SVV.
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1. BAKGRUNN FOR PLANA RBEIDET
I handlingsprogrammet for fylkesvegnettet i perioden 2014 - 2019 e r det f ore sl ått 11 millionar
2010 - kr oner til å utføre utbetringstiltak som aukar framkomst og trafikktryggleiken for
trafikantane, for Fv.662. Det er av talt med Eid kommune at Statens v egvesen utarbeidar eit
forprosjekt som grunnlag for å avklare planarbeidet vidare.
Regional transportplan for Sogn og Fjordane er no under utarbeiding og vil erstatte gjeldande
handlingsprogram.

2. SITUASJONEN I DAG

2.1 Planområdet og planavgrensing
Fylkesvege n går mellom Nordfjordeid og Torheim sørvest for Nordfjord sentrum . Strekninga er i
underkant av 20 km .

Kart 2 . 1 Oversiktskart over strekning. Kjelde: Google maps .
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2.2 Situasjonen i dag

2.2.1 Vegstandard
Fylkesveg 662 er ein einfelts veg med fleire parti med dårleg bæreevne og svake vegkantar. Det er
også mange skarpe svingar som fører til vanskelege siktforhold, samt parti som er dårleg sikra
med vegrekkverk.

2.2.2 Dagens trafikk
Frå Nordfjordei d og inn til krysset ved Hundeidvika er det ein gjennomsnittleg årsdøgntrafikk
(ÅDT) på 400, medan frå Hundeidvika og inn til Torheim ein årsdøgntrafikk på om lag 200. Det er
også ein del tungtrafikk ( 10 % ) ut til Torheim gartneri. Dette inkluderer også sk ulebuss og
lokaltrafikk til og frå dei aktuelle stadane.

Det eneste krysset me har på strekninga , er krysset mellom Fv.662 Hundeidvika og lokalvegen
som går til Hundvika. Utover dette har me ein del avkøyringar til private eigedomar langs heile
strekning a.

2.2.3 Kollektivtrafikk
Det er skuleskyssrutar frå omr ådet til Eid, der det er barne - , ungdom - og vidaregåande skule.
Det går også rutebuss frå Nordfjordeid og ut til Torheim.

2.2.4 Gang - og sykkelvegar
Det er ikkje separat vegnett for gåande og syklande. Det er kollektivhaldeplass for skuleskyss fleire
stadar langs strekninga.

2.2.5 Ulykker
I Statens vegvesen sitt ulykkeregister vert ulykker med personskade registrert, ulykker med berre
materielle skadar vert normalt ikkje registrert.
Frå 2000 og fram til 2010 er det registrert 4 ulykker med personskadar på strekninga.

Sørsida Grunneigarlag har også informert Statens vegvesen om fleire mindre ul ykkespunkt som
ikkje er med i vå r registrering.



Forpros jekt for fv. 662 Nordfjordeid - Torheim
Eid kommune

4

2.3 Arealbruk
Sett bort frå Fv.662 er området i kommunep lanen for Eid markert som LNF - område.
Området frå Åshammarsvingen og ut til Taklostranden er prega av fulldyrka jord og
innmarksbeite. Juvika er prega av tett barskog. Bustadområdet Stranda, like før Karvensvika er
også prega av fulldyrka jord og innmarksb eite. Frå Karvensvika og inn til ungdomshuset i Hundeide
er terrenget prega av tett lauvskog. Bygda Hundeide består av fulldyrka jord, overflatedyrka jord,
innmarksbeite, tett lauvskog, barskog og open jorddekt fastmark. Frå Vikane til Merkesvika har
me fu lldyrka jord, tett lauvskog, innmarksbeite og open jorddekt fastmark. Merkesvika, Gjølsbru
og Gjølhammaren er for det meste prega av uproduktiv skog, spesielt barskog. Frå Gjølhammaren
og til Sørland er terrenget beståande av både tett lauvskog og barskog. Sørland er prega av
fulldyrka jord, lauvskog, innmarksbeite, overflatedyrka jord og open jorddekt fastmark.
Strekninga frå Sørland og ut til Torheim er dekka av lauvskog, uproduktiv skog, innmarksbeite,
barskog og open jorddekt fastmark.

Kart 2 . 2 Markslagskart. Kjelde: Arealis
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2.4 Miljøtema

2.4.1 Landskap
Området li gg i landskapsregion 22 - Midtre bygder på Vestlandet og regionen kan i grove trekk
sjåast som eit belte mellom fjordmunningane og dei i ndre bygdene. Regionens mange side - og
gjennomfartsdalar har gjerne eit svært bra morenedekke. Rennande vatn er eit gjennomgåande
karaktertrekk. Skogspreget er betydeleg. Eit regionalt særpreg er eit stort innslag av edellauvskog,
sæ rleg i bratte, solvende fjord - og dalsider. Tyngda av vestlandsjordbruk ligg i regionen, med vel
662 000 dekar dyrka mark i drift. Grasproduksjonen dominerer og dekker 98% av all sjølvheldt
dyrka jord.
Karakteristisk i innmark er oppmura terrassar, steingjerder, bøgar med tuft etter sommarfjøs,
røyser med meir. Vegnettet er utstrakt, men følgjer både fjordløp og større dalar.

2.4.2 Nærmiljø og støy
På dette kartet kan vi sjå at støyen ligg langs med vegen. Det er ikkje store område som vert
påverka av trafikkstøy fordi trafikkmengd a er liten.

Kart 2 . 3 Over s ikt over støyområdet . Kjelde: Fylkesatlas.
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2.4.3 Skredfare
Store delar av strekninga er markert som aktsomhetsområde for skred og steinsprang. Dette er
noko som ein m å vurdere i vidare planarbeid.

Kart 2 . 4 Brunt er «aktsomhetsområde» medan gult er område som ikkje er vurdert for skred. Kjelde: skrednett.no.
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3. FORSLAG TIL NY VEGSTANDARD
Der vegen er planlagt utbetra vil standarden bli Sa3 med ÅDT med lavt trafikkgrunnlag (ÅDT <300)
i følgje Statens vegvesen handbok 017. Grensa for om det skal være ein einfeltsveg eller
tofeltsveg, ligg på ÅDT 300. Vegar med ÅDT mindre enn 300 er anbefalt utf orma med eit felt,
medan vegar med ÅDT over 300 anbefalt utforma med to felt. Det er tatt ei vurdering av
vegstandarden på området. ÅDT på vegen er 400 på fyrste del og 300 på andre del.

Sidan me ynskjer ein veg med lik breidde på heile strekninga, så ver t konklusjonen; ein einfeltsveg
med feltbreidde på 3 meter og skulderbreidde på 0,5 meter. Dette vil gje ein totalvegbreidde på
4 meter. Denne type veg er også ein veg med blanda transport - og tilkomstfunksjon og
fartsgrensa bør være 80 km/t.

Fig. 3 . 1 Tverrprofil for ny veg (figur C.19: Tverrprofil for Sa3, 1 - feltsveg, 4 m vegbredde. Henta frå Handbok 017) .

På 1 - feltsveger anleggas møteplassar med om lag 250 m avstand, men aldri lengre frå kvarandre
enn a t det er sikt frå ein møteplass til den neste.



Forpros jekt for fv. 662 Nordfjordeid - Torheim
Eid kommune

8

4. ANALYSE AV DAGENS VEG
Den fyste delen av vegen, inn til Åshammaren, er vegstandarden relativt god for ein einfeltveg.
Vidare er vegen svært dårleg med omsyn til bæreevne, svake vegkantar, for lite sikring med
rekkverk, smale bruer, smal vegbane, svake murar og for få møteplassar. Dei vegpartia som i
denne rapporten er vurdert til å trenge opprusting er:

Svake vegkantar/dårleg bæreevne:
Pel - nummer Antall meter

Taklo 02337 - 0293 7 600
Borgund 03244 - 03624 380
Karvensvika 03664 - 04584 920
Sætretunet 05844 - 06384 540
Gjølsbrua og Gjølshammaren 08999 - 09199 200
Resten av vegen inn til og med Sørland 09239 - 12182 2943
Sum 5583

Dårlege bruer:
Statens vegvesen har sett på dei aktue lle bruane på strekninga:
14 - 1668 Os (km 7,403)
Brua er klassifisert med lastdata Bk10/50. Brua er ei stålbjelkebru bygd i 1974 i 2 spenn og med
total lengda på 53,6 meter og bre idda 5,85 meter. Brua har føringsbreidda 4,27 meter og eit
fortau på 1,15 mete r. Som tiltak på denne brua står blant anna reperasjon av fuger og
fugetersklar og litt andre små vedlikehaldstiltak.

14 - 0249 Hundeide (km 9,012)
Brua har lastdata Bk10/50 og er ei stålbjelkebru bygd 1950. Den har lengda 13,20 meter og
breidda 3,73 meter og har føringsbreidda 3,0 meter.

14 - 1476 Maragjølet (km17.470)
Brua har lastdata Bk10/50, kulvert bygd i 1971. Den har lengda 6,99 meter og breidda 6,68 meter.
Føringsbreidda 5,9 meter.

14 - 0813 Torheim (km 19.350)
Brua har lastdata Bk8/31,5 og er ei p latebru bygd i 1956. Den har lengda 6,45 meter og breidda
3,92 meter. Føringsbreidda 3,3 meter.
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Smal vegbane:
Pel - nummer Antall meter

Åshammaren - Taklo 02217 - 02337 120
Borgund 03244 - 03624 380
Karvensvika 03664 - 04584 920
Sætretunet 05844 - 06 384 540
Gjølsbrua og Gjølshammaren 08999 - 09199 200
Resten av vegen inn til Sørland 09239 - 12182 2943
Sum 5103

Svake murar:
Pel - nummer Antall meter

Vegen frå krysset mellom Hundeide og Hundvika 06964 - 07064 100
Gjølsbrua og Gjølshammaren 08999 - 09199 200
Resten av vegen inn til Sørland 09239 - 12182 2943
Sørland - Hamnneset (før tunnel ) 12150 - 14710 2760
Hamnneset - Torheim (etter tunnel ) 14810 - 19950 5151
Sum 11 154

Utbetring møteplassar: 43
Nye møteplassar: 5
Ved utarbeiding av planar for eventuell ut betring kan ein vurdere å få med endå fleire
møteplassar.

Avkøyrsle: 2
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5. AN ALYSE AV VEGSTREKNIN GA N ORDFJOREID - TORH EIM
Strekninga Nordfjordeid til Torheim er analysert for å finne forslag til utbetringstiltak som aukar
framkomst og tra fikktryggleiken for trafikantane.

Vegstrekninga er delt inn i mindre strekningar, som igjen inneheld punkt der det trengs
utbetringar. Lista nedanfor er ikkje ei prioriteringsliste, men ei liste ut i frå kilometreringa.

Kart 5 In ndelinga av strekket .
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5.1 Taklo - Frå Åshammarsvingen til og med Borgund

Kart 5 . 1 O mrådet frå Åshammarsvingen til og med Borgund . Kjelde: Gisline, Statens vegvesen.

Frå Åshammarsvingen og inn til Borgund er det flere mindre strekningar kvar det trengs
utbetringar.

Åshammarsvingen (Pel - nummer 2130 - 2180)

Dagens situasjon
Vegen frå Nordfjordeid går gjennom eit landbruksområd e før den kjem til Åshammarsvingen.
Vegen her er i relativt god s tand. Sjølve Åshammarsvingen er krapp. Kombinasjon av kurvatur og
terreng gjer at me ikkje har skikkeleg sikt rundt svingen. Det er hovudsak ein hekk på venstre sida
av vegen som stengjer for sikta. Utover dette er vegen utvida litt og vegoverflaten har li ten eller
ingen krakkeleringar. Det er tydeleg at ein har gjort noko med vegen nyleg.

Bilete 5.1 . 1 Åshammarsvingen. Her ser me svingen kor me ikkje har sikt. Foto: ViaPhoto SVV.

Forslag til tiltak
Utbetr ingane på dette strekket gjeld utviding av vegen på nedsida. Dei to eksisterande
møteplassane verte forbetra, slik at dei er i samsvar med krava i Handbok 017. Vegbygging og ny
asfalt verte også lagt inn der det er nødvendig.
Ved å fjerne sik t hinder og ve getasjonen på begge sidane av vegen, oppnår me betre sikt og
dermed betre trafikksikkerheit.
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Møteplassar frå Åshammarsvingen til bustads område på Taklo, (Pel - nummer 2230 - 2350)

Dagens situasjon
Tilstanden på vegen frå Åshammarsvingen til bustadområdet på Taklo er bra, men vegen er smal
og det er få møteplas sa r. Den eine møteplassen her som ligg feilplassert i forhold til
Åshammarsvingen, og den går heller ikkje innanfor krava i handbok 017. Det er behov for å bygge
fleire møteplassar.
Her vil me utbetr e dei to eksisterande møteplassane, slik at dei er i henhald til krava i Handbok
017.

Bilete 5.1 . 2 Ein av dei to møtepl assane som må utbetrast . Foto: ViaPhoto SVV.

Forslag til tiltak
Dei to eksisterande møteplassane vert utbetra i henhald til Handbok 017, med utvida lengde og
ny asfalt .
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Taklo, (Pel - nummer 2350 - 2910)
Dagens situasjon
Overdekket på vegen som går gjennom Taklo er relativt bra, men ein kan sjå at vegen sig på
sidene. Møtep lassane er små og ikkje innanfor krava i handbok 017. Vegen heilt på enden av Taklo
er svingete og uoversiktleg. Her er det også meir tydeleg at det er behov for møteplassar. Me har
varierande overdekket på vegen og det at vi kan sjå at den sig, gjere at d et kan verte behov for å
forbetre underlaget. Sida vegen er svingete kan det også være behov for å utvide den i svingane
for å skape betre sikt. Dette gjeld spesielt innersvi nga nede nfor lada, som er for krapp .
Møteplassane må sjåast opp mot dagens standa r d om det trengs å forbetre dei

Bilete 5.1 . 3 Ved Taklo er vegen svingete . Foto: ViaPhoto SVV.

Forslag til tiltak
Her verte store delar av bærelaget skifta ut og det verte satt inn nye stikkrennar. Det er viktig å
lede vatnet vekk frå vegen og betre bærelaget , for å hindre at vegen sig igjen.
Vegen er også smal og står ikkje til krava for ein Sa3 veg, difor verte vegbreidda utvida
tilfredsstillande.
Dei partia kor vegen er svingete og krapp, rettar me ut v egen for å få sikt.
Sidan det er få møteplasser, verte det oppretta nye møtepl assar i henhald til Handbok 017
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Brua ove r Takloelva, (Pel - nummer 2710 - 2730)
Dagens situasjon
Brua som går over Takloelva har eitt tynt og dårleg dekke. Det er ty deleg vibrasjonar i brua ved
trafikk. Rekkverkssikringa er også dårleg.

Bilete 5.1 . 4 Brua over Takloelven. Foto: ViaPhoto SVV.

Forslag til tiltak
Asfaltdekket på vegen som går over Takloelva, vert fresa v ekk og det verte lagt nytt asfaltdekke.
Rekkverket over brua verte forlenga på begge sida av elva.
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Borgund, (Pel - nummer 3240 - 3630)
Dagens situasjon
Vegen inn og gjennom Borgund be r preg av at det er mykje vatn i grunnen. Det er også lita eller
ingen grøftekant. Når snøen legg seg om vinteren og det skal brøytast , får vi ein dårleg og farleg
veg.

Bilete 5.1 . 5 Tilstanda på vegen igjennom Borg und, med tydeleg krakkeleringar. Foto: V iaPhoto SVV.

Forslag til tiltak
Mykje vatn i grunnen og dei påfølgande skadane på vegen, gjer at me må skifte ut heile
bærelaget . Samstundes utvidar me vegbreidda og grøft slik at den tilfredstillar krava for ein Sa3
veg.
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5.2 Karvensvi ka

Kart 5 . 2 Strekninga langs Karvensvika. Kart: Gisline SVV.

Karvensvika, ( Pel - nummer 3630 - 4650)

Dagens situasjon
Overdekket på vegen gjennom Karvensvika og Juvika er i relativt god stand, men her har vi eit
svingete terreng med mykje vegetasjon på sia.
Det er dermed moglegheit for å trimme terrenget på nedsida av vegen, sprenge vekk hammar og
utvide breidda i svingane for å oppnå best moglege sikta.
Gjennom Karvensvika kan vi igjen sjå at det er mykje v atn i veggrunnen og at det på denne måte
har oppstått nedsigen vegbane og tydeleg krakkeleringar. Snørydding på vinteren resulterer også i
ein smalare vegbreidde og farleg veg, grunna at vegen har sege.

Bilete 5.2 . 1 Vegetasjonen på begge sider av vegen hindrar sikt. Foto: ViaPhoto SVV.
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Bilete 5.2 . 2 Slitt veg dekke. Foto: Ellen Njøs Slinde, SVV.

Forslag til tiltak
Vatn i gr unnen gir dårleg bære evne . Dermed verte bærelaget på store delar av vegen skifta ut. I
tillegg vert vegbreidda utvida på enkelte delar av strekninga for å tilfredsstille krava for ein Sa3
veg. Nytt asfaltdekke verte også lagt For å ikkje miste vegbreidde ved snørydding, verte
grøf tekanta utvida. Rydding av terreng gjer også betre sikt.
Dei eksisterande møteplassane verte utbetra for å tilfredstille krava i Handbok 017.
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5.3 Sætretunet (Pel - nummer 5840 - 6390)

Kart 5 . 3 Stre kninga Sætretunet . Kart: Gisline SVV.

Dagens situasjon
Vegen frå Karvensvika til Sætre går inn i ein sving like i nærleiken av Kjetil Sætre sin eigedom.
Gjennom denne svingen er det dårleg sikt og smal veg. Resultatet er at dette er det stor
ulykkespunkte t på strekninga. Det skjer kvar veke bulkingar i denne svingen på vinteren.
Generelt på strekninga frå Sætre til Hundeide ungdomshus er dårleg sikt og masse vann i
veggrunna, som gjere at vi får krakkeleringar.

Bilete 5.3 . 1 Svingen like før Sætretunet som er eit ulykkespunk t , s pesielt på vinteren. Foto: ViaPhoto SVV

Forslag til tiltak
Også her er det behov for nytt bærelag . Utviding av vegen vert kombinert med nytt bærelager og
ny asfalt. Nytt rekkverk bør settast opp på ein del av strekninga.
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5.4 Strekninga frå Hundeide til Sørland.

Kart 5 . 4 I nndeling av p unkter frå Hundeide til Sørland. Kart: Gisline SVV.

Hundeide, ( Pel - nummer 6930 - 7190)
Dagens si tuasjon
I krysset mellom Indre Hundeide og Hundvika går vegen ned ein skråning. Her har vi dårleg
rekkverksikring av vegen og det er behov for rekkverk. Det er mogleg og skjera av bakken og på
denne måten får vi plass til å sette opp rekkverk på utsida av vegen , for å forbetre sikkerheita.
Like før dette krysset er det også mykje vatn i vegen. Om vinteren før e r dette til is og glatt føre.
Frå Ytre Hundeide til Gjølsbrua er det høg vegetasjon på nedsida av vegen. Eventuelt rydding av
skog, resulterer i beho v forbetra rekkverk.
Like før Vikane har vi ein avkøyring på høgre sida av vegen. Denne kjem brått ned i vegen og er
farleg for køyrande som kjem frå Sørland. Her er det mogleg å ta vekk litt av hammaren som ligg
ut i vegen, eller flytte heile avkøyringa.
På dette strekket har vi også ei bru med tynt dekke og synleg armering. Vegen går inn i ein
uoversiktleg sving like etter brua.

Bilete 5.4 . 1 Rett før krysset mellom Indre Hundeide og Hundvika er det ingen sikt. Foto: ViaPhoto SVV.
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Bilete 5.4 . 2 Dårlig sikring mot skråningen. Foto: ViaPhoto SVV.

Forslag til tiltak
På dei stadane det trengs vert vegbreidda utvida for å tilfredsstille krava for ein Sa3 ve g. P lass til
nytt rekkverk t på heile strekninga. Ved krysset vert vegen utvida både på høgre og venstre side for
å gje betre plass. F ør krysset er det også nødvendig å leggje nye stikkrennar for å hindre glatt føre
på vinteren.
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Frå Vikane til Merkesvika, ( Pel - nummer 7430 - 8950)
Dagens situasjon
På denne dela av strekninga har vi høg vegetasjon og ein del fjellhammarar som stikk ut i vegen.
Her er det behov for å rydde skog på nedsida av vegen og sprenge hammaren mellom
møteplassa ne.
Det er nyleg satt opp nytt rekkverk på denne strekninga.

Bilete 5.4 . 3 Her kan me sjå korleis vegetasjon på begge sider hindrar sikt. Me kan også sjå at vegdekket er dårleg.
Foto: ViaPhoto SVV

Forsla g til tiltak
Grunna dårleg vegdekke, så skiftar me her ut heile bærelaget , legg ny asfalt og utvidar vegen der
det er behov. Nye stikkrenner vert lagt for å hindre nye øydeleggingar på vegen.
Dei eksisterande møteplassane verte utbetra for å tilfredstille krava i Handbok 017.
Ved å minske vegetasjonen på sidane av vegen får me betre sikt og trafikksikkerheit.
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Gjølshammaren og Gjølsbrua, ( Pel - nummer 8950 - 9350)

Dagens situasjon
Vegen frå Merkesvika går vidare inn i eit område med veldig bratt terreng på begge sider av
vegen. Vegen her er veldig smal og den “klamrar” seg til fjellsida. Når ein kjem til Gjølsbrua og
Gjølshammaren er det tydeleg at dette er det farlegaste punktet på heile strekninga frå
Nordfjordeid til Torheim. Her har vi e in bru som vibrerer og gyngar når køyretøy køyre over den,
og vi får ein falsk sikkerheit med rekkverksikringa som eksisterer i dag.
Sidan terrenget på begge sidane av vegen er så bratt så er det ikkje mogleg å verken fylle på
utsida eller innsida. Fyllin g på utsida vil gje store fyllingar, medan fylling på innsida vil gje ekstremt
store skjæringar i fjellet. Dette i samanheng med stor rasfare gjer kun ein moglegheit, tunnel forbi
Gjølshammaren og Gjølsbru

Bilete 5.4 . 4 Her kan me sjå både Gjølsbrua med Gjølshammaren i bakgrunnen. Foto: ViaPhoto SVV.

Forslag til tiltak
For Gjølshammaren og Gjølsbru har me to alternativ:

Alternativ 1:
Ny bru med forbetra vegdekke, bærelager og rekkverkssikring.

Alternativ 2:
Tunnel på 200 meter forbi heile strekninga, med 2 portalar og ny veg på begge sidane av
tunnel muningane.

Sida n dette er eit vanskeleg område, så er det tunnel som er det mest aktuelle her.
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Sørland, ( Pel - nummer 9350 - 12150)

Dagens situasjon
V egen inn til Sørland er prega av vannskadar. Dette har resulter at den har sege, krakkelert og det
har oppstått ein dårleg grøftekant. Vegen er også smal, svingete og det er mangel på sikt. Eit av
dei punkta som må nemnast er Vespeneset. Her er det spesiel t dårleg sikt inn i svingen.
Det er foreslege ei totalrenovering på vegen inn til Sørland.

Bilete 5.4 . 5 Svingen på Vespeneset. Foto: ViaPhoto SVV.

Bilete 5.4 . 6 Vann skadar på vegen er tydelege. Foto: ViaPhoto SVV.

Forslag til tiltak
Heile vegen gjennom Sørland vert forbetra. Med nytt bærelager, ny asfalt og utviding av
vegbreidda. Dei eksisterande møteplassane vert utbetra og det vert også oppretta ein ny
møteplass. Alt dette i henhald til krava i Handbok 017. For å forbetre sikta på strekninga, vert
vegetasjonen på sidane minska.
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5.5 Frå Sørland til tunnel en ved Hamnneset ( Pel - nummer 12150 - 14710)

Kart 5 . 5 Strekninga frå Sørland til Hamnneset . Kart: Gisline SVV.

Dagens situasjon
Vegen frå Sørland og ut til Hamnneset er smal, det er bratt terreng på begge sider av vegen,
skarpe svingar og mangel på rekkverkssikring.
Fjord1 har også eitt ynskje om å få opp retta ein snuplass for buss like før tunnel en, slik at bussen
kan snu dersom vegen langs Torheimsneset (Urdene) vert stengd, grunna steinsprang.

Bilete 5.5 . 1 Smal veg med bratt terreng på begge sider av ve gen. Tydeleg mangel på rek kverksikring og høg
vegetasjon. Foto: ViaPhoto SVV.
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Bilete 5.5 . 2 Krappe svingar med dårleg sikt. Foto: ViaPhoto SVV.

Bilete 5.5 . 3 Området kor Fjord1 ynskjer snuplass for buss. Foto: ViaPhoto SVV .

Forslag til tiltak
Her vert vegen utvida for å tilfredstille krava for ein Sa3 veg. Det verte også lagt inn nye
stikkrenner for å drenere vegen. På enkelte stadar er det ogs å behov for nytt rekkverk og på desse
plassane vert det satt av rom for akkurat dette. Dei eksisterande møteplassane verte forbetra i
henhald til krava Handbok 017.
Like før tunnel en opprettar me ein snuplass for buss. Redusering av vegetasjon på sidane av
vegen i kombinasjon med nytt rekkverk, gi r betre sikt og betre trafikksikkerheit .
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5.6 Frå Hamnneset til Torheim ( Pel - nummer 14180 - 19950)

Kart 5 . 6 I nndeling av punkt på strekninga frå Hamnneset til Torheim . Kart: Gisline SVV.

Frå Torheimneset til Torheim, ( Pel - nummer 14810 – 19950)
Dagens situasjon
Dekke på vegen som går langs Torheimneset er relativt bra, men her har vi eitt rasfarleg område
på rundt 400 – 500 meter (Urdene), dårleg sikring av vege n ned mot sjøen og lav rekkverksikring.
Det er også til dels høg vegetasjon og dårlege møteplassar. På den innarste delen av Torheim vert
vegdekket dårlegare og det er ingen møteplassar.
Her må det vurderast skogrydding, utviding av møteplassar og forbetr ing av rekkverksikringa ned
mot sjøen.

Bilete 5.6 . 1 Området der vegen er utsette for ras . Foto: ViaPhoto SVV.
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Bilete 5.6 . 2 Vegen sett frå snuplassen i Tor heim. Her kan me sjå vegen og busetnaden på Torheim . Foto: Ellen Njøs
Slinde, SVV

Forslag til tiltak
Vegen frå Hamnneset til Torheim er smalare enn tidligare. Derfor utvidar me vegbreidda for at
den skal være i forhold til krava for ein Sa3 veg. Nye stikk renner og nytt rekkverk vert også lagt
inn. Dei eksisterande møteplassane vert utbetra i henhald til Handbok 017. Vegetasjonen på
sidane av vegen vert redusert for å få betre sikt. Heilt på end en av vegen, inne i Torheim, utvidar
me snuplassen for buss.

Eit stykke av strekninga på 400 – 500 meter vert ikkje utbetra. Ved utbetring av dette området
trengs det rasoverbygg, noko som kan gje store økonomiske konsekvensar for prosjektet.
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6. KO STNADER
Det er rekna kostnadsoverslag for alle dei ti ltaka som er nemnd i list a under. Kravet til
nøyaktigheit er +/ - 25%. Grunnlagsdata frå berekninga er ikkje vedlagt og vert behandla som ikkje
offentlege da dette kan innverke på prissetninga i ein anbodskonkurranse. Tiltaka er vurdert ut i
frå Sørsida Gru nneigarlag sine ynksjer, Statens vegvesen sine erfaringar frå vegstrekninga,
trafikkmengde på dei ulike strekningane og enkeltvis trafikkfarlege punkt. Kostnadsoverslaget er
inklusivt meirverdiavgift og byggherrekostnader.

På strekninga er det 4 bruer , Hu ndeide (km 7,403), Jøl (km 9,012), Maragjølet (km 17,470) og
Torheim (km 19,350) . Utskifting av asfalt og nytt rekkverk er tatt med i kostnadsberekningane,
men ikkje ny konstruksjon. Ny konstruksjon vil auke kostnadane med til saman ca. 1,5 millionar.

S ummert kostnad for tiltaka er kr. 57 350 000, - med tunnel og 30 350 000, - utan tunnel . Tiltaka på
vegen består av mange små utbetringar som møteplassar, siktrydding, nytt rekkverk, skifting av
bærelag, nytt asfaltdekke osv.
I denne kostnadsoverslaget er r assikring av Urdene ikkje teken med.

Taklo , Pel - nummer 2130 - 2180

Åshammarsvingen, Pel - nummer 2130 - 2180

- Utviding av bredda på vegen i svingen.
- Skoging på høgre side. 200 000, -

Frå Åshammarsvingen til bustadsområdet på Taklo, P el -
nummer 2230 - 2350

- Utbetre to møteplassar. 100 000, -
Taklo, Pel - nummer 2350 - 2910

- Utskifting av bærelager, pel - nummer 2350 - 2670,
2670 - 2710 og 2730 - 2910.

- Nye stikkrenner m/kummer.
- Ret te ut horisontalkurvatur, pel - nummer 2730 - 2910.
- Nye møteplassar.

2 800 000, -

Bru o ver Takloelva , småtiltak Pel - nummer 2710 - 2730

- Frese bort eksisterande asfaltdekke, ny asfalt.
- Forlenge rekkverksavslutning på begge sida. 100 000, -

Borgund, Pel - nummer 3240 - 3630

- Utskifting av bærelage r, pel - nummer 3240 - 3630.
- Utviding av veg. 1 45 0 000, -

Sum Taklo (+/ - 25%) 4 650 000, -
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Karvensvika
K arvensvika, Pel - nummer 3660 - 4650

- Skoging, pel - nummer 3690 - 3850, 4230 - 4310, 4470 -
4550 og 4590 - 4650.

- Nye stikkrenner.
- Forlenge rekkver ket ved pel - nummer 3620 - 3670 og

3840 - 3950.
- Utvide vegen.
- Utskifting av bærelager, pel - nummer 3950 - 4050.
- Utbetring av møteplass.

1 700 000, -

Sætretunet, Pel - nummer 584 0 - 6930

- Utviding av veg.
- Nytt rekkverk 100 m.
- Utskifting av bærelager, pel - numm er 6410 - 6930. 1 950 000, -

Sum Karvensvika (+/ - 25%) 3 650 000, -
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Strekninga frå Hundeide til Sørland
Hundeide, Pel - nummer 6930 - 7190

- Utviding av veg.
- Nytt rekkverk, pel - nummer 6930 - 7190. 1 300 000, -

Frå Vikane til Merkesvika, Pel - nummer 7340 - 8950

- Skoging, pel - nummer 8390 - 8530, 8650 - 8730 og
8910 - 8970.

- Utskifting a v bærelager, pel - nummer 7430 - 7630,
7750 - 7800 og 7850 - 8070.

- Utbetring av møteplass, pel - nummer 7590, 7990 og
8190.

- Nye stikkrenner.

2 800 000, -

Gjølshammaren og Gjøsbru, Pel - nummer 8950 - 9350
- Ny bru - 40 meter spennvidde.

Anna forslag til tiltak er tunnel forbi området.
- Ny tunnel - 200 meter.
- Portalar - 2 stk à 20 m.
- Ny veg i kvar ende - 50 m.

Prise n som
her er oppsatt
er pris for
tunnel forbi
området.

27 000 000, -
Sørland, Pel - nummer 9350 - 12150

- Utskifting av bærelager , pel - nummer 9870 - 10010,
10950 - 11050, 1270 - 11470 og 11710 - 11910.

- Nye stikkrenner.
- Utviding av veg.
- Skoging, pel - nummer 9950 - 10010 , 10070 - 10150,

10330 - 10450, 10730 - 10790 og 11370 - 11450.
- Utbetring a v møteplassar på fylling, pel - nummer

9750, 9710, 9890, 10110, 10290, 10510, 10730,
10950, 11130, 11290 og 11670.

- Ny møteplass, pel - nummer 9470.
5 000 000, -

Sum frå Hundeide til S ørland (inkl. tunnel) (+/ - 25%) 36 100 000, -
Sum frå Hundeide til Sørland (eks. tunnel) (+/ - 25%) 9 100 000, -
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Frå Sørland til tunnel en ved Hamnnes
Frå Sørland til tunnel en ved Hamnnes

- Utviding av veg.
- Nye stikkrenner.
- Nytt rekkve rk, pel - nummer 12150 - 13370.
- Skoging, pel - nummer 12730 - 12890, 13230 - 13370 og

14170 - 14490.
- Utbetring a v møteplassar på fylling, pel - nummer

13470, 13610, 13810, 14150, 14290 og 14590. 6 150 000, -
Sum frå Sørland til tunnelen ved Hamnnes (+/ - 25%) 6 150 000

Frå Hamnnes til Torheim
Frå Hamnnes til Torheim

- Utviding av veg.
- Nye stikkrenner.
- Rekkverk, pel - nummer 18230 - 19130.
- Skoging, pel - nummer 15130 - 15230, 16350 - 16450,

16770 - 16870, 17130 - 17230, 17990 - 18090 og
19050 - 19070.

- Utbetring av møteplas s på fylling, pel - nummer
15990, 16210, 16390, 17290, 17570, 17770, 17940,
18070, 18350, 18690, 18820 og 19510.

- Utbetring av møteplass i jordskjæring, pel - nummer
15150, 17450 og 19350.

- Snuplass for buss.

6 800 000, -

Sum frå Hamnes til Torheim (+/ - 25%) 6 800 000, -

Totalsum alle tiltak (inkl. tunnel) (+/ - 25%) 57 350 000, -
Totalsum alle tiltak (eks. tunnel) (+/ - 25%) 30 350 000, -
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6.1 Trafikksikkerheit
Det må i a nleggsperioden laggast stor vekt på at der er sikker framkomst for den trafikken som
skal passere.

6.2 Massedeponi/massetak
Dersom det er behov for deponi for ubrukelege massar, må dette takast med i ein eventuell
reguleringsplan. Det som kan verte aktuelt å legge i eit deponi er bærelagermassar som skiftast ut.
Men ein bør helst sjå på om det er mogleg for å bakk e planere eller planere desse massane ut på
skråningar. Midlertidig deponi for lagring av steinmassar må også takast med i ein eventuell
reguleringsp lan.
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7. VIDARE ARBEI D

7.1 Generelt
Val av løysing må t akast opp med Eid kommune før me går vidare med planarbeidet.
Vidare planlegging vil og avhenge av prioriteringane til Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Fleire av tiltak a over kan truleg gjennomfør as t utan reguleringsplan. I dei tilfella kor det er behov
for reguleringsplan, vil det vere mogleg å gå rett på reguleringsplan uavhengig av kva løysing ein
vel. Tiltaket er ikkje heimla i kommuneplan, og det må vurderast om me treng
konsekvensutgreiing (KU) som del av planarbeidet. Tiltaket er ikkje av omfang/type slik at det
kjem inn under Vedlegg 1 i Forskrift om konsekvensutredning. Tiltaket skal da vurderast ut i frå
Vedlegg 2, der det er lista opp kriterie for når KU skal g jennomførast i §4. Uti frå dei
registreringane me har gjort i samband med dette forprosjektet vil det ikkje vere krav om KU. Det
skal, i tråd med normale prosedyrar, utarbeidast ein planomtale som omtaler konsekvensar av
tiltaket.

Utarbeiding av ein regu leringsplan vil ta litt meir enn eitt år frå oppstart.

8. OPPSU MM ERI N G
Prosjekt som kan «løftast ut» som eigne prosjekt

- Rassikring Urdene.
- Tunnel bak Gjølshammaren.
- Oppgradering/utskifting av konstruksjonane i bruene.

Fleire av desse tiltaka krev utarbeid ing av reguleringsplan. Rassikring Urdene og tunnel bak
Gjølshammaren er rassikringsprosjekt og oppgradering/utskifting av bruer kan vera
vedlikehaldsprosjekt.

Statens vegvesen tilrår denne prioriteringa for utbetringstiltak på fv. 662 Nordfjordeid - Torhe im.

Strekning/Tiltak Kostnad i mill kroner med
usikkerheit +/ - 25%

1 Strekninga frå Hundeide til Sørland 9,1
2 Karvensvika 3,7
3 Frå Sørland til tunellen ved Hamnneset 6,2
4 Frå Hamnnes til Torheim (utan rassikring) 6,8
5 Taklo 4,7

Vi gjer merks am på at det kan vera aktuelt å prioritere å oppgradere møteplassar på heile
strekninga i tillegg til eit eller fleire av dei samla strekningstiltaka. Til dømes kan prioritering 1 -
Streknin ga frå Hundeide til Sørland og 5 - Taklo utførast komplett og i tilleg g kan ein ta med
møteplassane på resten av strekninga som eit byggesteg 1.


