
Sluttrapport fjordstien i Sogndal sentrum 

 

Dette dokumentet er eit sluttrapport for arbeidet med fjordstien i Sogndal sentrum. 

Prosjektet har fått INU-midlar og tettstadmidlar, og denne rapporten er ein 

sluttrapport for på dokumentere kva midlane har vore nytta til.  

Føremål 

Det er mange føremål med fjordstiprosjektet. Vi vil syne til vår INU-søknad i 2010 der 

vi skrive utdjupande om føremåla med prosjektet.  

I denne søknaden står det mellom anna at det er eit overordna mål om å styrke 

Sogndal som regionsenter. På det tidspunktet, i 2010, hadde det vore gjort mykje 

arbeid med å styrke posisjonen til Sogndal som regionsenter, men det var eit ønskje 

om å gjere enda meir. Eit av tiltaka var å venda tettstaden mot fjorden og å skape ny 

fjordnær næringsaktivitet. 

Ved å gjennomføre fjordstiprosjektet ønskja kommunen å oppnå: 

- Styrkje grunnlaget for handselsnæringa. Eit tett sentrum som gjev moglegheit 
for dei handlande å kombinere innkjøp med prominering og avkopling langs 
fjorden vil styrkje Sogndal som handelsenter. 

- Styrkja grunnlaget for reiselivet. Opplevingar gjer at turistar kjem til området, 
stoppar opp og i større grad kjem tilbake. Fjorden er i seg sjølv eit reisemål. 
Fjordstien vil gje tilgang til fjorden, og den eldre delen av sentrum kan opplevst 
på ny måte frå fjorden. Prominering på fjordstien kan kombinerast med bading 
og soling/avslapping i sentrum. Tilrettelegging for ny gjestebryggje kan gje 
tilbod for dei turistane som kjem med eigen båt til området. 

- Styrkja bukvalitet. Allmenn tilgang til strandsona gjev styrkja bukvalitet. Ikkje 
minst vert dette peika på frå studentar ved Høgskulen på Vestlandet, som vel 
Sogndal som studiestad også ut frå kva bu- og aktivitetstilbod som er på 
studiestaden.  

 
Vidare har det vore eit ønskje om å:  

- å opparbeid eit generelt triveleg rekreasjons- og opplevingsområde med 
tilgang til fjorden for innbyggjarane i og tilreisande til kommunen som fremmar 
helse og aktivitet 

- binde saman fjord, elv og fjell med grøntområde og turmoglegheiter 
- å opparbeide eit triveleg og betre fjordbasseng for bading ved legging av 

avløpsleidningar i fjordstien for sanering av eksisterande utslepp i fjorden. 
 

Prosjektomtale 

Fjordstiprosjektet strekker seg «frå nes til nes», frå Nestangen til Hagelinneset. Inn 

under det overordna fjordstiprosjektet er det fleire delprosjekt med fleire utbyggarar, 

mellom anna den nye Loftesnes brua med tilhøyrande fjordsti som Statens vegvesen 

har bygd.  



Søknadene om INU-midlar og tettstadmidlar har avgrensa seg til dei delane av den 

samla fjordstiutbygginga til dei delane av kommunen har bygd ut. Fjordstiprosjektet 

har i denne samanheng følgjande delutbyggingar: 

- Badelaguna på Hagelin 

- Fjordsti i strandsona – frå Helgheim til dampskipskaia 

- Fjordsti på Saften – frå elveosen til Quality hotell Sogndal 

- Fjordsti på vestsida av elva – frå elveosen og oppover elva til eksisterande 

gangveg.  

Konkrete resultat 

Dei konkrete resultata frå prosjektet er heilt tydelege. Det er bygd ein ny 

fjordsti/gangveg langs sjøen frå Helgheim, via Saften og til Hagelin. Om vi også tek 

med ny Loftesnesbru og avtale om disponering av dei to nes på ytre Hagelin, er heile 

Sogndal sentrum – frå nes til nes- gjort tilgjengeleg for allmenta og fått ein ny fysisk 

dimensjon mot fjorden.  

Gangvegen som er bygd er flat og universelt utforma. Han kan nyttas av unge som 

eldre, funksjonsfriske som dei med nedsett funksjon. Det er mange forskjellige 

plassar for aktivitet langs stien, og det er aktivitetar som passar for alle 

aldersgrupper.  

Når det gjeld dei overordna, langsiktige måla med fjordstien, er det framleis litt for 

tidleg å vurdere om fjordstien vil få den effekten som var målsettinga. Likevel, ut i frå 

aktiviteten på fjordstien og den positive omtalen fjordstien har fått blant befolkninga, 

er det ingen grunn til å tru at måla med fjordstien ikkje vil verte nådd. Samstundes 

har vi fått sanert bort alle avløpsleidningar som gjekk direkte i fjorden. Desse 

utsleppa vert nå transportert til vårt reinseanlegg saman med resten av avløpet frå 

Sogndal sentrum.  

 

Visuell framstilling 

For å syne resultata av fjordstiprosjektet  er det i vedlegg 1 mange bilete av 

fjordstien.  

Kostnads- og finansieringsplan 

Vi søkte om midlar første gong i 2010. Prosjektet var då i startfasen for 

gjennomføring, og prosjektet var ikkje ferdig planlagd og prosjektert. I 2012 vart det 

satt opp ei kostnadsramme for prosjektet på 30 500 000. Det har vore ein del 

endringar av budsjettet og kostnadsramme sidan den gong etter kvart som 

utbygginga har blitt planlagd i detalj. I vårt brev til fylkeskommunen i augst 2015 skriv 

vi at totalramma for utbyggingsdelen av prosjektet er 35 millionar kronar.  

 

 

 



Fjordstiprosjektet er ferdig utbygd. Det står att endelege økonomiske avklaringar med 

entreprenørane for entreprisane på dei to siste delstrekningane. På den eine 

delstrekninga er det eit rettsleg prosess mellom eine utbyggar og kommunen om 

endeleg oppgjer for utbygginga som enno ikkje er avslutta. Det er difor framleis uklart 

når det endelege økonomiske oppgjeret vert ferdig.  

Førebels kostnadsoppsett er satt inn i tabellen under. Kostnadane i prosjektet er 

høgare enn det som har vore grunnlaget for søknadane, slik at ein auke i 

totalkostnad ikkje vil påverke tilskotsmidlane.  

 

Kostnadsoppsett fjordstien per november 2018 

Delprosjekt Kostnad eks 
mva 

Revisjonsrapport 
sendt 

Kommentar 

1326 Badelaguna 1 361 000 Ja  

1170 
Strandsoneprosjektet 

7 435 000 Ja  

1275 Grunnerverv 11 239 000 Ja, men ikkje med 
komplett rekneskap 

 

1528 Fjordstien del 1 
(Dampskipskaia til 
Hofslund hotell) 

19 585 091 Ja, men ikkje med 
komplett rekneskap 

Ikkje avklart 
grunna rettssak 

1204 Øyane- Fossvegen 
(Frå Nortura og opp 
langs elva) 

230 718 Nei Kostnad til veg- 
og parkanlegg 

1628 Fjordstien del 2 
(Hofslund hotell til 
Helgheim) 

18 407 878 Nei Ikkje endeleg 
avklart 

Totalt 58 258 687 Nei  

 

Finansiering av fjordstien er satt opp i tabellen under. 

 

Tilskot frå fylkeskommunen 12 906 000 

Tilskot frå Miljødirektoratet 6 446 000 

Parkeringsfond 4 476 000    

Konsesjonsavgiftsfondet 6 000 000 

Andre kommunale fond  1 978 000 

Overskot rekneskapen Sogndal kommune 2016 3 250 000 

Refusjon spelemidlar 1 000 000 

Totalt utan VA-midlar 36 056 000 



  

Lånemidlar VA 29 353 000 

Total finansiering* 65 409 000  

 *Mva-refusjon kjem i tillegg 

Ut i frå totaltala for kostnad og finansiering er prosjektet er fullfinansiert når vi tek 

omsyn til mva-refusjon. Ein ser også at total finansiering utan VA-midlar er 

36 056 000, av dette utgjer tilskot frå fylkeskommunen totalt 12 906 000 kr, eller 35,8 

% av finansieringa utan VA-delen og 19,7 % når vi har teke omsyn til VA-finansiering. 

 

Vi vil sende over revisjonsrapport for dei resterande delprosjekta og ber om at ikkje 

utbetalt løyvingar på kr 5 625 000 vert utbetalt.  

  



 

Vedlegg 1: Bilete av fjordstien 

 

 

Bilete 1: Fjordstien frå aust. Foto: Håvard Nesbø 

 

 

Bilete 2: Austre del av fjordstien. Foto: Håvard Nesbø 

 



 

Bilete 3: Fjordstien frå Hofslund hotell til dampskipskaia. Foto: Håvard Nesbø 

 

 

Bilete 4: Fjordstien på Saften og vest for Sogndalselva. Foto: Håvard Nesbø 

 



 

Bilete 5: Grillplass Saften. Foto: Falkeblikk 

 

 

Bilete 6: Sitjeplass Saften. Foto: Falkeblikk 



 

 

Bilete 7: Saften. Foto: Falkeblikk 

 

 



 

Bilete 8: Fjordstien frå dampskipskaia. Foto: Falkeblikk 

 

 

 

Bilete 9: Leike- og badeplass. Foto: Falkeblikk 



 

 

 

Bilete 10: Badeplass og opphaldsplass med benk. Foto: Falkeblikk 

 



 

Bilete 11: Fjordstien mot aust. Foto: Falkeblikk 

 

 

Bilete 12: Fjordstien forbi Hofslund hotell. Foto: Falkeblikk 



 

 

Bilete 13: Fjordstien framom Hofslund hotell. Foto: Falkeblikk 

 



 

Bilete 14: Fjordstien aust for Hofslund hotell. Foto: Falkeblikk 

 

 

Bilete 15: Kvileplass. Foto: Falkeblikk 

 



 

Bilete 16: Amfi. Foto: Falkeblikk 

 

 

Bilete 17: Buldreplass for ungar. Treningspark for vaksne i bakgrunnen. Foto: 
Falkeblikk 


