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SAMMENDRAG
Multiconsult har på oppdrag fra Kvinnherad kommune utført en mulighetsstudie av ferjefri forbindelse til
Kvinnherad kommune.
Sunnfast-forbindelsen kan binde kommunene i Sunnhordland tettere sammen og gi befolkning og
næringsliv i Kvinnherad redusert reisetid til Bergen og Haugesund. En mulighetsstudie for utvikling av
fylkesvegnettet i tilknytning til E39 mellom Bergen og Rogaland slår fast at det er liten utpendling fra
kommunene i denne regionen sammenlignet med andre tilsvarende kommuner (Oslo economics og
SWECO, 2015). Dette forklares som et resultat av lang reisetid til arbeidsplasser i omkringliggende
kommuner. Transportanalyse av ny ferjefri E39 indikerer at dagens ferjer i stor grad begrenser reiser og
samarbeid i denne regionen.
En flytebru mellom Tysnes og Kvinnherad kommune kan bli mellom 3,5 og 4 km lang. Vurdering av teknisk
gjennomførbarhet har vært sentralt i dette prosjektet. Innledningsvis i rapporten er det sett på alternative
traséer for flytebru og valgt en løsning for videre mulighetsstudie.
For flytebrua over Hardangerfjorden er det valgt en teknisk løsning basert på en endeforankret buet
stålkasse som er understøttet av pongtonger med senteravstand 125 m. Flytebrua er uten forankringer
ned til sjøbunn. For å oppnå en seilingsled med frihøyde på 45 m plasseres det en ett-tårns skråstagbru
med hovedspenn på ca. 400 m i en av endene av flytebrua. Det er vurdert tre ulike traséer for flytebrua og
for hver trasé er det utredet flere mulige plasseringer av seilingsled og løsninger inn mot land.
Brualternativer utredet for linje 3 gir en lengre flytebru og er derfor ikke vurdert som økonomisk lønnsom.
For trasé 1 og 2 er flere brualternativer utredet, og det er valgt å gå videre med disse traséene.
Da trasé for flytebrua var låst, startet jobben med å se på vegstrekninger som leder frem til brua. I tillegg til
flytebrua krever ferjefri forbindelse til Kvinnherad ny bru over Skjeleviksundet mellom Tysnes og Skorpo,
og over Laukhammarsundet mellom Skorpo og Huglo. Fokus i arbeidet med veglinjene har vært landingene
mot bruene, og om det er mulig å finne gode dagsoner mellom bruene for å få kostnadene lavest mulig.
Mulighet for å legge vegen i dagen må i videre planlegging veies mot eventuelle konflikter med andre
interesser.
Multiconsult anbefaler to løsninger for videre utredning av vegforbindelse mellom Tysnes og Kvinnherad.
De to løsningene er omtrent like med unntak av forskjellig trasé for flytebrua. Den brua som er billigst og
scorer høyest på teknisk gjennomførbarhet har med seg en usikkerhet med et vernet område på
Brandvikneset. Det er derfor tatt med en flytebru som går i land på Haukanes, rett nord for Brandvikneset.
Anbefalt alternativ for flytebru følger trasé 1 som gir den korteste brua med lavest kostnad. For flytebrua
plasseres skråstagsbru med seilingsled i øst, og i vest avsluttes flytebrua med en kort viadukt på søyler inn
mot land på Brandvikneset. For det valgte brualternativet er det utført prosjektering som inkluderer
utarbeidelse av vind- og bølgedata, styrkeberegning av flytebrua med statiske og dynamiske effekter,
utarbeidelse av materialmengder, byggemetoder og kostnadsoverslag. Det er identifisert noen mulige
scenarioer for skipsstøt som må vurderes i en risikoanalyse i en senere fase av prosjektet.
Selv om anbefalt alternativet i trasé 1 er billigst og scorer høyest på teknisk gjennomførbarhet har det med
seg en usikkerhet med et vernet område på Brandvikneset. Det er derfor anbefalt at det i videre utredning
tas med en flytebru som følger trasé 2 som går i land på Haukanes, rett nord for Brandvikneset.
Fra Kvinnherad-siden vil vegen kobles på rundkjøringa på Opsangervegen og gå i dagsone mot flytebrua
med en 300 meter lang tunnel på vegen. Flytebrua går i land på henholdsvis Brandvikneset og Haukaneset
før den ligger nede i strandsonen på østsida av Huglo. Nordsida av Huglo har bratt terreng i tillegg til at
vegen må stige for å komme opp til nødvendig seilingshøyde på brua over Laukhammarsundet, derfor blir
det en tunnel på rundt 800 meter opp mot brua. Ut fra tunnelen og ut på brua over Laukhammarsundet
treffer brua terrenget godt på sørsida av Skorpo før vegen går i dagsone omtrent 500 meter før den går i
tunnel ned mot den nye brua over Skjeleviksundet.
Trafikale virkninger er beregnet med regional transportmodell (RTM) for region vest med samme
modellapparat og datagrunnlag som brukt i Norconsults transportanalyse i 2018. Noe høyere trafikk på
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Sunnfast i vår analyse skyldes at påkoplingen til E39 er flyttet lenger sør - fra Økland til Hodnanes slik at
kjørelengden Husnes – Leirvik reduseres med ca. fem kilometer.
Det er beregnet trafikk på Sunnfast i 2050 med og uten bompenger. Med bompengetakster på nivå med
dagens priser i det nedlagte ferjesambandet Ranavik – Skjærsholmane reduseres beregnet ÅDT på
Sunnfast til ca. 3700 (kjt/døgn), dvs. ca. 1500 kjøretøy mindre enn i alternativet uten bompenger. Den nye
vegforbindelsen øker trafikken på fv. 48 og på E39 sør for Langenuen, mens trafikken går ned på fv. 49.
Trafikantnytten er beregnet i trafikantnyttemodulen i regional transportmodell (RTM), og består av
tidskostnader, kjøretøykostnader og andre utgifter.
Trafikantnytten for alternativ 1a, uten bompenger, er beregnet til 11,8 milliarder kroner. Alternativ 1b med
bompenger gir total nytte på kr 8,4 milliarder kroner, 3,4 milliarder lavere enn tilfellet uten bompenger.
Uten bompenger kan trafikantnytten av Sunnfast se ut til å være 4,5- 5 mrd. kroner høyere enn anslag for
investeringskostnadene. Med bompenger er det tilsvarende tallet 1 – 1,5 mrd. kroner. I denne
sammenheng vil vi påpeke at beregnet nytte virker høy sammenlignet med årsdøgntrafikken på Sunnfast.
Følgende tema er vurdert i forhold til ikke-prissatte tema: naturmiljø, landskap, friluftsliv og by-/bygdeliv
og kulturarv. Alle tema er vurdert ut fra kjent kunnskap i databaser, og det er ikke foretatt befaring.
Under tema naturmiljø er det flytebrua sitt landfeste på Brandvikneset som er det mest kritiske punktet.
Her går en inn i et landskapsvernområde med en spesielt vekstkraftig barlindbestand, noe som kan bli et
vanskelig tema i det videre arbeidet. I tillegg er deler av sjøområdene foreslått vernet for marint vern.
Brua vil medføre varig endring av landskapsbildet, og det er vanskelig å si om den vil dominere landskapet
eller ikke. Alternativene med veg i tunnel vil være gunstigst for landskapsbildet.
For friluftsliv og by-/bygdeliv er det størst konfliktpotensial på Sundesiden som er det området som er
mest brukt i dag. De sørligste traséene på Huglo kan stykke opp et strandsoneområde med muligheter for
friluftsliv langs sjøen.
Tiltaket går igjennom et område med mange registrerte kulturminner både fra nyere og forhistorisk tid.
Nær den skisserte veglinja er det registrert automatisk freda kulturminner - på Rugsekken og på Skorpo.
Sunnfast vil gi redusert reisetid mellom Stord og Kvinnherad, og det forventes at dette vil gi mernytte i
tillegg til trafikantnytten fra RTM. Mernytten av et ferjeavløsningsprosjekt forventes generelt å være
relativt høy fordi en ferje gir lang reisetid sammenlignet med en fast vegforbindelse. I våre beregninger er
reisetiden med bil fra Husnes til Leirvik redusert fra 103 (inklusiv skjult ventetid) til 21 minutter.
I agglomerasjonsmodellen er årlig mernytte beregnet til 220 millioner kroner. Nesten hele mernytten (85
prosent) tilfaller Kvinnherad kommune. Det er flere forhold som kan tilsi at dette estimatet er noe høyt.
Mange pendler antakelig mellom Husnes (Sunde) og Leirvik med hurtigbåten som ifølge Google maps gir
reisetid på ca. 35 minutter. Dette betyr at redusert reisetid for bilreiser overvurderer den reelle
besparelsen for mange reisende. Eventuell bompengefinansiering vil videre redusere arbeidspendlingen
mellom Kvinnherad og andre kommuner. På denne bakgrunn er nåverdi for mernytten av Sunnfast antatt å
være i størrelsesorden 1 milliard kroner.
Mulighet for finansiering med bompenger er beregnet ut fra en rekke forutsetninger, blant annet 50
prosent bompengeandel og 20 års innkrevingsperiode. Med en gjennomsnittlig bompengesats på 230
kroner kan bompenger betjene lån og renter. Til sammenligning er gjennomsnittspris på dagens
ferjeforbindelse 174 kroner.
I tillegg til bompenger kan ferjeavløsningsmidler utgjøre et betydelig bidrag til finansiering av Sunnfast. Det
kan dessuten være mulig med delfinansiering med innsparte fylkeskommunale midler til drift av
hurtigbåtruter. Vi har imidlertid ikke hatt grunnlag for å anslå størrelse på mulig bidrag fra disse kildene.
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Innledning
Multiconsult Norge AS er engasjert av Kvinnherad kommune for å se på mulige løsninger for fast
vegsamband mellom Kvinnherad og ny ferjefri trasé for E39. I tilknytning til oppdraget er det etablert
en samarbeidsgruppe med de tre kommunene Kvinnherad, Stord og Tysnes. Sambandet har foreløpig
fått navnet «Sunnfast».
E39 mellom Haugesund og Bergen går i dag gjennom Stord kommune, Kvinnherad kommune og
Tysnes kommune er knytta til Stord kommune med ferjesamband. Sunnfast er et prosjekt som skal gi
en fast vegforbindelse mellom Kvinnherad og Stord via Tysnes. Prosjektet har vært diskutert i mange
år, men skjøt for alvor fart da ny E39-trasé mellom Stord og Os ble vedtatt lagt over Tysnes.

Figur 1-1 Kommunene som vil bli mest påvirket av bygging av Sunnfast. Kilde: fylkesatlas.no

Formålet med Sunnfast er å knytte Sunnhordlandsregionen tettere sammen for å utvikle en større
sammenhengende bo- og arbeidsmarkedsregion. I tillegg vil sambandet gi bedre kommunikasjon
mellom indre deler av Hardanger og ferjefri E39 videre mot Bergen og Haugesund. Sunnfast i
kombinasjon med E39 Hordfast vil gjøre stamvegen Oslo-Bergen over E134 Haukeli om Odda ferjefri
korte inn dette øst/vest-sambandet med ca. 30 min.
Som grunnlag for en eventuell KVU eller formell planprosess med kommunedelplan og konsekvensutredning skal det utarbeides en mulighetsstudie for Sunnfast. Målet med mulighetsstudien er å få
fram relevant dokumentasjon av aktuelle traséer, foreløpig kostnadsoverslag, overordna
konsekvensvurderinger og mulige finansieringsløsninger.
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Figur 1-2: Vedtatt trasé for E39 som krysser med søndre trasé over Langenuen mellom Stord og Tysnes
kommune. Kilde: Statens vegvesen

I 2018 utarbeidet Norconsult en rapport om trafikale effekter og trafikantnytte av ny fast forbindelse
mellom ny E39 og Kvinnherad (Norconsult, 2018). Ifølge rapporten vil ferjefri vegforbindelse til
Kvinnherad (Sunnfast) øke trafikantnytten med en søndre kryssing av Langenuen for E39 med 9,5
milliarder kr. Bygging av Sunnfast med midtre kryssing av Langenuen vil øke trafikantnytten med 8,2
milliarder kroner. Norconsult vurderte ikke gjennomførbarhet og kostnader for den lange flytebrua.
Statens vegvesen er i gang med statlig reguleringsplan basert på vedtak om en sørlig kryssing av
Langenuen, en løsning som legger til rette for å få mest mulig trafikantnytte for ny vegforbindelse til
Kvinnherad.
Målet med mulighetsstudien er å få fram relevant dokumentasjon av aktuelle traséer, foreløpig
kostnadsoverslag, overordna konsekvensvurderinger og mulige finansieringsløsninger. Vurdering av
løsninger for den lange flytebrua over Hardangerfjorden har vært fokus for arbeidet i
mulighetsstudien. Trafikale virkninger og trafikantnytte er vurdert med samme versjon av regional
transportmodell som den Norconsult brukte i 2018. Vurdering av teknisk løsning og kostnadsanslag
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bygger blant annet på Multiconsults arbeid med andre fjordkryssinger som for eksempel
Bjørnafjorden.

Figur 1-3: Trafikale effekter av beregnet trafikk (ÅDT 2050) med ny E39 (søndre kryssing av Langenuen) og ny
ferjefri veg til Kvinnherad (Kilde: Norconsult).
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Problemanalyse
Eventuell realisering av Sunnfast vil binde kommunene i Sunnhordland tettere sammen og gi
befolkning og næringsliv i Kvinnherad redusert reisetid til Bergen og Haugesund. Kartene i Figur og
Figur nedenfor viser lokalisering av bosatte og arbeidsplasser i kommunene rundt den nye faste
forbindelsen. Kartene viser at både befolkning og arbeidsplasser er konsentrert i noen få tettsteder
med Leirvik som et tyngdepunkt.

Figur 2-1 Tetthet av bosatte i Kvinnherad, Tysnes og Stord. Kilde: SSB
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Figur 2-2 Tetthet av arbeidsplasser i Kvinnherad, Tysnes og Stord. Kilde: SSB

En mulighetsstudie for utvikling av fylkesvegnettet i tilknytning til E39 mellom Bergen og Rogaland
slår fast at det er liten utpendling fra kommunene i denne regionen sammenlignet med andre
tilsvarende kommuner (Oslo economics og SWECO, 2015). Dette forklares som et resultat av lang
reisetid til arbeidsplasser i omkringliggende kommuner, blant annet de regionale sentrene i
Husnes/Sunde, Leirvik og Osøyro. Stord kommune har de fleste arbeidsplassene i Sunnhordland,
mens Os, Kvinnherad og Bømlo ligger på omtrent samme nivå når det gjelder antall arbeidsplasser.
Dagens pendling mellom kommunene i Sunnhordland og byene Bergen og Haugesund er presentert i
Tabell 2-1.

Tabell 2-1 Arbeidspendling mellom kommunene i regionen i 2019. Kilde: SSB
Fra/Til

Kvinnherad

Kvinnherad

Tysnes

Stord

Bømlo

Bergen

Haugesund

Odda

34

186

19

268

34

0

71

2

117

5

0

273

317

196

8

199

110

0

140

61

Tysnes

26

Stord

28

26

Bømlo

9

3

640

Bergen

69

30

91

47

Haugesund

13

0

106

42

328

Odda

22

0

3

0

87

8
21

Diverse regionale planer for tidligere Hordaland fylkeskommune er opptatt av å styrke grunnlaget for
næringsutvikling i regionen ved samferdselstiltak som kan gi lettere tilgang til viktige markeder.
Videre er det viktig å knytte Sunnhordland bedre sammen for å utnytte ressursene og utvikle et felles
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bo- og arbeidsmarked i industriaksen fra Bømlo til Odda. Med Sunnfast kan Kvinnherad dessuten bli
bedre integrert i et felles bolig- og arbeidsmarked i aksen Haugalandet – Stord – Bergen.
Ny E39 med bruer over Langenuen og Bjørnafjorden vil gi ferjefri forbindelse fra Tysnesøya til Stord,
Haugesund og Bergen. Kvinnherad kommune vil fortsatt være svært avhengig av ferjesamband for
kontakt med resten av Sunnhordland og med Bergen og Haugesund.
Statens vegvesen gjennomførte i 2004 en reisevaneundersøkelse på ferjesambandet mellom
Kvinnherad og Stord. Selv om undersøkelsen er gammel, er det grunn til å tro at trafikkbildet ikke har
endret seg stort. Mesteparten av trafikken mellom Ranavik og Skjersholmane var reiser mellom
Kvinnherad og Stord. Trafikken videre nord- og sørover utgjorde til sammen ca. 20 prosent, omtrent
likt fordelt mellom de to retningene.
Transportanalysene i kommunedelplan for E39 indikerer at vekst i befolkning og inntektsnivå kan
doble trafikken på E39 nord for Leirvik fra 2014 til 2050 uten utbygging av E39 (Norconsult, 2018).
Dette tilsvarer en trafikkvekst på nesten to prosent per år. Ny E39 ser ut til å kunne gi dobbelt så mye
trafikk som i Referanse 2050. Dette viser at dagens ferjer i stor grad begrenser reiser og samarbeid i
aksen langs E39 i denne regionen.
Tabellen nedenfor gir oversikt over dagens reisetider og ferjesamband på viktige reiserelasjoner i
regionen. Reisetider for bilreiser er hentet fra Google maps og billettprisene for ferjesamband og
båtruter fra selskapenes hjemmesider. Reisetider med hurtigbåt er fra rutetabellene. Bygging av
Sunnfast vil bety at ferjesambandet Ranavik – Skjersholmane og noen av båtrutene legges ned.

Tabell 2-2 Dagens reisetider mellom byer og tettsteder i regionen. Kilde Google maps og rutetabeller
Strekning

1

Reisetid

Ferje fra
Kvinnherad

Overfart

Overfart,
brto

Pris
ferje/båt,
kr 1

Husnes Leirvik

1:25

Ranavik Skjersholmane

0:40

0:56

241/121

Rosendal Leirvik

1:55

Ranavik Skjersholmane

0:40

0:56

241/121

Rosendal Bergen

2:27

Årsnes Gjermundshamn

0:24

0:34

151/76

Husnes –
Bergen

2:56

Årsnes Gjermundshamn

0:24

0:34

151/76

Husnes Haugesund

2:08

Ranavik Skjersholmane

0:40

0:56

241/121

Sunde –
Ranavik Leirvik

0:35

Hurtigbåt

0:22

-

96/42

Sunde –
Ranavik Bergen

2:15

Hurtigbåt

-

-

415/82
(3295)

Rosendal –
Bergen

2:05

Hurtigbåt

-

-

401/82

Ferje: Fullpris og Autopass med avtale som gir 50 prosent rabatt. Lette kjøretøy. Båt: Fullpris og pris per tur med 30 dagers kort (40 turer per måned)
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Ifølge Google er forskjell i reisetid til Leirvik fra Husnes og Sunde bare fem minutter. For bilreiser til
Bergen via Årsnes – Gjermundshamn er forskjellen åtte minutter. I tabellen har vi bare tatt med
reisetider fra Husnes.
Ferja Ranavik – Skjersholmane har avgang hvert 50 minutt på hverdager, mens sambandet Årsnes –
Gjermundshamn går hver time med ekstra avganger morgen og ettermiddag. Vi antar at Googles
reisetid med ferjene bare tar høyde for tid for om bord og ilandkjøring. Det betyr at det i tillegg til
brutto overfartstid kommer såkalt skjult ventetid som i transportmodellen er lagt inn som halvparten
av tiden mellom hver avgang. Ifølge årsmelding for Hordaland fylkeskommune 2018 er regulariteten i
ferjesambandene 99,7 prosent. Det er en ulempe at ferjesambandene er stengt om natta.
De to kartene i Figur 2-3 viser båtruter med passasjertrafikk internt i Kvinnherad kommune og til
viktige reisemål i regionen, inklusiv Bergen. Sunnhordlandsruta hadde 402 000 påstigende
passasjerer i 2018 (Hordaland fylkeskommune, 2019). Enkelte av disse strekningene vil bli berørt av
eventuell bygging av Sunnfast. Hurtigbåt er raskere enn å reise med bil og ferje på strekningen Sunde
– Leirvik (Skyss, 2020). Også mellom Kvinnherad og Bergen kan det være noe raskere med hurtigbåt
enn med bil. Denne sammenligningen tar imidlertid ikke hensyn til skjult ventetid på grunn av til dels
lav frekvens. Dette betyr at man må reise til et annet tidspunkt enn man egentlig ønsker og kanskje
kommer fram til en avtale mye tidligere enn nødvendig.

Figur 2-3 Hurtigbåtruter i Sunnhordland. Kilde: (Skyss, 2017)

Kvinnherad kommune og fylkestinget i Hordaland har vedtatt Kvinnheradpakken med ei ramme på
750 mill. kr. Pakka inkluderer innkorting av ferjesambandet til Stord. Pakka er ikke behandlet i
Stortinget.
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Forutsetninger
I oppdragsgivers bestilling er det formulert en del forutsetninger som skal legges til grunn. I tillegg er
det i møter avklart flere premisser for vurdering av løsninger. I tillegg bygger arbeidet på tekniske
forutsetninger i Statens vegvesens håndbøker og standarder, for eksempel i Statens vegvesens N100,
N400, N101 og N200.

Tabell 3-1 Forutsetninger for vurdering av veg- og bruløsninger

Vegstandard

Konsulent anbefaler vegstandard/vegklasse med grunnlag i N100.
Det blir lagt til grunn vegstandard for 80-90km/t fartsgrense.
Med bakgrunn i oppstartsmøte med kunde og spesifikasjoner gitt i
kravspesifikasjonen anbefaler konsulenten vegklasse H1, 80 km/t.

Trafikk

Seglingshøyde

Andre planer

Tekniske
forutsetninger
Enhetspriser

Sunnfast skal utredes som fastlandssamband mellom Sunde i Kvinnherad
og Tysnes/E39. Videre forlenging av sambandet mot E134 skal ikke
vurderes. Når det gjelder trafikale effekter og trafikantnytte av Sunnfast
skal en nytte resultata fra utredning av Sunnhordlandssambandet
(Norconsult 1.10.2018). Det skal i utgangspunktet ikke gjennomføres nye
trafikkberegninger, men dersom krysset blir flytta fra Økland til Hodnanes,
noe det ser ut til, bør dette vurderes på nytt på grunn av økt trafikantnytte.
Konsulenten vil kjøre RTM på nytt med anbefalt løsning.
Norconsult har på oppdrag av Kvinnherad Kommune gjort en vurdering av
å benytte Laukhammarsundet som seilingsled for de høyeste skipa.
Konklusjonen er at dette er fullt mulig. (Norconsult 30.10.19)
Med dette som grunnlag, blir krav til seglingshøyde i hovedskipsleden i
flytebrua over Husnesfjorden etter dialog med Kystverket 42-45m.
Konsulenten vil legge til grunn seilingsled på 45 meter for flytebrua og 75
meter for brua over Laukhammarsundet.
Det skal legges til grunn at ny E39 mellom Tysnes og Stord blir lagt etter
vedtatt søre trase med knutepunkt på Økland på Tysnes, men med de
nyeste planene til SVV ser det ut til at krysset og knutepunkt for Sunnfast
vil bli flytta fra Økland til Hodnanes. Dette vil korte inn traseen for trafikk
til/fra Kvinnherad mot sør på E39 med 4-5km som igjen vil gi høyere
trafikantnytte.
Det skal bare vurderes bru (ikke undersjøisk tunnel).
Konsulent beskriver alle tekniske forutsetninger knytt til de løsningene som
vert presentert (brutype, konstruksjoner, tunnel mv.)
I kalkulering av investeringskostnad er det brukt følgende priser:
Veg: 70 000,- pr. løpemeter. Kilde: Statens vegvesen riksvegutredning.
Tunnel: 210 000,- pr. løpemeter. Kilde: Statens vegvesen riksvegutredning.
Bru: For flytebru er enhetspriser gitt i Tabell 4-2. Typisk enhetspris er
1 400 000,- pr. løpemeter.
For bru over Laukhammarsund er enhetsprisen 55 000,- pr. løpemeter.
For bru over Skjelevikssundet er enhetsprisen 60 000,- pr. løpemeter.
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Alternative løsninger for flytebru
I oppstartsmøtet for prosjektet ble det pekt på at plassering av flytebru vil være bestemmende for
resten av strekningen fordi flytebrua vil utgjøre mesteparten av kostnadene for prosjektet og i tillegg
er den delen som har størst usikkerhet for teknisk gjennomførbarhet. Fokus i utredningen har på
bakgrunn av dette vært mulige løsninger for flytebrua.

Figur 4-1: Vurderte flytebruer vist med hovedlinjer. Som vist nedenfor har vi også sett på varianter innenfor hver
trasé.

4.1

Innledende vurdering av alternativ og siling av flytebru
Bildet over viser vurderte hovedtraséer for flytebrua. Alternativ 4 med flytebru mellom Halsnøy og
helt sør på Huglo ble allerede forkastet i det første arbeidsmøtet med Kvinnherad kommune på
grunn av blant annet lang «omveg» fra Husnes og ned til Halsnøy. Derfor står man igjen med tre
hovedalternativ som vil bli beskrevet nærmere i neste kapittel.
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Flytebru – ulike konsept
Flere alternative kryssinger for flytebrua er vist under med planskisser. Alle konseptene har en
seilingsled med en høybru (skråstagsbru) med hovedspenn på 380 m. Skråstagsbrua har et tårn og
fundamenteres på berg på grunt vann. Høybru understøttet av flytende pongtonger er ikke vurdert.
Det er valgt å ikke benytte forankringsliner ned til sjøbunn. Fordelen med bruk av forankringsliner er
at brukassen da kan ha en redusert bredde som er tilpasset vegprofilet, på grunn av redusert respons
fra bølge og vindbelastning. Linene vil også bidra til stivhet og dempning for flytebrua som vil
redusere risiko for uønsket dynamiske effekter (parametrisk eksitasjon) som beskrevet i kap. 4.4.8.
Forankringsliner vil også gi større robusthet med hensyn til skipspåkjørsel. Ulempen med
forankringsliner er usikkerhet rundt grunnforhold på sjøbunn i denne tidlige fasen av prosjektet. Det
bør være egnede løsmasser slik at sugeanker kan benyttes som er mest økonomisk. Sjøbunn kan ikke
ha for stor helning og det må undersøkes for mulige undersjøiske ras utløst av fremtidige jordskjelv.
Omfattende kartlegging og grunnundersøkelser av sjøbunn er nødvendig i en senere fase hvis liner
velges. Videre må liner inspiseres jevnlig og kunne skiftes ut i løpet av levetiden som er en ekstra
kostnad. Det er derfor valgt å øke kassebredden i dette prosjektet istedenfor å benytte
forankringsliner. Det kan være at kostnaden for konsept med forankringsliner kan være noe lavere
hvis gunstige omstendigheter antas, men usikkerheten er noe høyere.
De fleste alternativer har skråstagsbru med seilingsled plassert i øst. Her kan tårnet fundamenteres
på et grunt undervannskjær. Det høye sidespennet passer også fint inn i terrenget. På planskisser
under så er posisjon for tårnet vist med gul sirkel. Flytebrua avsluttes med brukar markert med rød
firkant som plasseres på grunt vann. Fra brukar og inn til land bygges det en viadukt i betong med
spennlengder på ca. 70 m fundamentert ned til berg på grunt vann 10-20 m dyp. Alle konsepter
består av lignende elementer for skråstagsbru, flytebru og viadukt. Det er kun elementenes
dimensjoner, plassering og fundamenteringsdybde som varierer.
1A som er den korteste kryssing er beskrevet i detalj i kap. 4.4. Skråstagsbrua er plassert i øst. Denne
brua er beregnet å ha lavest kostnad. I vest så lander brua i et vernet område.
For brulinje 2 er det laget 5 alternativer. Av disse er 2B foretrukket fordi det har en kortere flytebru,
men lengre viadukt enn 2A. Det er en fordel å korte ned flytebrua som har en løpemeter kostnad
som er det dobbelte av viadukten. Dette er fordi viadukten bygges i betong med relativt korte spenn
og brubredden er 13.5 m sammenlignet med 18 m pluss vindnese for flytebrua.
I tillegg kan 1B være et alternativ der skråstagsbrua med seilingsled plasseres i vest og viadukt kan da
gå i høyden over vernet landskapsområde.
For veglinje 3 der brua starter i vest syd for vernet landskapsområde, er det vurdert tre alternativer.
Alle disse vil ha en lengre flytebrudel enn veglinje 1 og 2. Kostnaden vil derfor være høyere for disse
brualternativene og det velges derfor ikke å gå videre med disse. I tillegg til høyere
investeringskostnad er dette også det alternativet som gir lengst veglinje og derfor kommer dårligst
ut på netto nytte.
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Figur 4-2 Konsept 1A

Figur 4-3 Konsept 1B
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Figur 4-4 Konsept 2A

Figur 4-5 Konsept 2B

Figur 4-6 Konsept 2C
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Figur 4-7 Konsept 2D

Figur 4-8 Konsept 3A

Figur 4-9 Konsept 3B
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Figur 4-10 Konsept 3C

Tabell 4-1 Typiske brulengder

Tabell 4-2 Kostnader

Kostnader for alternative brukryssinger er anslått basert på løpemeterpris for flytebru/høybru og
viadukt. For enhetspris for flytebru/høybru er kostnad basert på kostnadsoppsett for 1A vist i kapittel
4.7. For brualternativer for linje 3 er flytebru fra brukar til tårn ca. 400-500 m lengre enn 1A og
løpemeterprisen økes derfor med 50 millioner for å dekke opp for et forsterket brukassetverrsnitt.
Kostnader inkluderer rigg og påslag på 20% for uforutsett og 15% for byggherrekostnader. MVA er
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ikke inkludert. Som det vises i tabell kommer 1A best ut kostnadsmessig, hovedsakelig fordi den har
den korteste flytebrudelen.

Tabell 4-3 Tekniske vurderinger

4.3

Konklusjon/anbefalt alternativ for flytebru
To alternative flytebruer 1A og 2B anbefales for videre vurderinger. Disse er vist med illustrasjoner
under. 1B som går over vernet område med en viadukt anbefales ikke da den ikke løser
problemstillingen med inngrep i vernet område godt nok, jfr. kapittel 7.3.1 “Oppsummering av
alternativ naturmiljø”
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Figur 4-11 Vurderte alternativer

1A velges fordi det gir kortest bru og er det mest innlysende valget med hensyn til kostnad og teknisk
gjennomførbarhet. Ulempen er veg gjennom vernet område på Huglo. Seilingsled kan bedres ved å
fjerne deler av Åsgardsholmen. Alternativt kan hovedspennet forlenges til 450 m.
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Figur 4-12 Alternativ 1A

2B velges for å ha et alternativ som går utenfor vernet område på Huglo. Dette gir en vesentlig lengre
bru. Men hvis man avslutter flytebrua med et brukar plassert utenfor Brandvikneset, så vil flytebrua
ha samme lengde som 1A. Bru inn til land kan da være en smal viadukt som vil ha halvparten av
løpemeterprisen som flytebrua. 2B vil da ha en kostnad som er ca. 10% høyere enn 1A. Det antas at
viadukt er fundamentert på 10-20 m dybde.

Figur 4-13 Alternativ 2B

Alternativ 1B velges ikke siden inngrepet i vernet område ikke kan aksepteres som beskrevet over.
Det velges likevel å legge ved illustrasjoner av dette alternativet der skråstagsbrua med seilingsled
plasseres i vest. Sidespenn og viadukt kommer da høyt in over Brandvikneset og krysser denne over
tretoppene. Det vil være nødvendig med kun 2 permanente søyler i vernet område, slik at dette kan
være et mer skånsomt inngrep i vernet område. Tårnet kan plasseres på 10-15 m dybde et par
hundre meter utenfor Brandvikneset, og fundamentet bygges med 2 senkekasser forbundet med en
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fenderplate i vannlinjen. Dette er lik den løsning som er benyttet på Hålogalandsbrua. Fundamentet
kan dimensjoneres for skipspåkjørsel (ikke utført i denne fasen), eller skjermes/beskyttes med
fylling). Det legges til en kostnad på 50 millioner sammenlignet med tårn fundamentert på Rugsekken
skjær i 1A.

Figur 4-14 Alternativ 1B

Ved nærmere ettersyn av dybder utenfor Brandvikneset som vi har fått fra Forsvaret, ser vi at brukar
for 1A er plassert på 20 m dyp. Det var antatt at dypet var ca. 10 m. Det er mulig å finne en dybde på
ca. 15 m ved å flytte linjen litt lenger nord i en senere fase.
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Figur 4-15 Grunnforhold utenfor Brandvikneset

4.4

Flytebru – teknisk dokumentasjon av valt konsept
Det er valgt å utføre teknisk prosjektering kun for alternativ 1A. Prosjekteringen har bestått i
utførelse av statiske og dynamiske analyser, dimensjoneringskontroller av viktige konstruksjonsdeler
og utarbeidelse av materialmengder og tegninger. De andre alternativer vil ha likehetstrekk slik at
realistiske kostnader kan utarbeides ved å skalere kostnader fra 1A.

4.4.1

Generell beskrivelse
Konseptet 1A som er teknisk utredet har en total lengde på 3510 m, bestående av en 180 m viadukt i
vest, brukar, en flytebrudel på 2520 m og en skråstagsbru i øst med hovedspenn på 380 m og
sidespenn/viadukt på 400 m. Hovedspennet på skråstagsbrua har en opphøyd brukasse som gir en
seilingsled som er minst 250 m bred og 45 m høy. Høyeste punkt på veglinjen er på ca. kote 53.
Vestover faller brubjelken med en helning på 6 prosent ned til lavbrudelen av flytebrua 14 m over
havnivå som gir en seilingshøyde på ca. 10 m for mindre båter. Flytebrua er lagt i en horisontalkurve
med radius 3200 m for å kunne ta opp horisontale laster fra bølger og vind med «bueeffekt».
Flytebrua er planlagt uten forankringer ned til sjøbunn som beskrevet i kap. 4.2.

10218117-TVF-RAP-001

18.09. 2020 / 00

Side 26 av 90

Sunnfast

multiconsult.no
4 Alternative løsninger for flytebru

Figur 4-16 Konsept 1A

Figur 4-17 Oppriss av brua

4.4.2

Skråstagbru
Tårnet for skråstagsbrua plasseres på Rugsekken skjær. Det antas at fundamentet kan stå på berg på
ca. kote -5. Tårnet er A formet og bygges i betong. Toppen av tårnet er på ca. kote 215. Hovedspenn
og 150 m av sidespennet har brukasse i stål. Resterende sidespenn og viadukt frem til landkar i øst på
ca. 250 m har en brukasse i betong understøttet av betongpilarer. Brukassen i skråstagsbrua er hengt
opp med kabler bestående av parallelle stålliner varierende fra ca. 20 liner innerst ved tårnet til ca.
50 liner ytterst. Det benyttes høyfast stål i linene med bruddstyrke på 1860 MPa, og det legges inn 2
x 18 kabler i hhv hovedspenn og sidespenn med senteravstand på 20 m. I bakre del av sidespenn
reduseres senteravstand til 10 m for å gi motvekt til hovedspennet.
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Figur 4-18 Oppriss av skråstagbru

4.4.3

Brubjelken
Brubjelken i flytebrua og skråstagsbrua består av en avstivet stålkasse som er 4 m høy og 18 m bred.
Det benyttes stålkvalitet S420 i kassen. I tillegg vil det være nødvendig med en vindnese på hver side
av brukassen for å begrense vindbelastningen. Valgt brukassebredde er større enn nødvendig
vegbredde med føringsbredde på 9 m pluss gangfelt på 3 m på grunn av høy belastningen fra bølger
og vind. Typisk stålvekt for brubjelken er ca. 11 tonn/m. Hvis forankringer ned til sjøbunn
introduseres så kan brubjelkebredden reduseres noe. Forankringer ned til sjøbunn medfører en stor
usikkerhet med hensyn til utførelse og kostnad og er derfor ikke vurdert videre. Forankringer kan for
øvrig ha en gunstig effekt for skipspåkjørsel på flytebrua.

Figur 4-19 Brubjelken

4.4.4

Pongtonger
Flytebrudelen understøttes av pongtonger med senteravstand på 125 m. For brubjelken med 4 m
høyde gir dette et spenn/høydeforhold på 31.25 som er akseptabelt for stålkasser med lav egenvekt.
Flytebrua understøttes av totalt 20 pongtonger. Det benyttes stålkvalitet S355. Pongtongene har
lengde 48 m, bredde 12 m og høyde 8.5 m (5 m dypgang, 3.5 m fribord) for lavbrudelen.
Mot skråstagsbrua økes pongtonglengden til 54 m for å gi bedre rullstabilitet for den høyere delen av
flytebrua. Typisk deplasement for pongtong i lavbrudelen er på 2800 tonn. Stålpongtongene designes
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tilsvarende som for skip, det vil si med avstivede platefelt, rammer/spant og innvendige vanntette
skott.
I skvalpesonen erstattes den utvendige stålhuden med et korrosjonsbestandig materiale type 25Cr
duplex («super duplex»). Dette er gjort for å begrense behovet for vedlikehold. Høyden på dette
platefeltet er satt til ca. 6 meter. Karbonstål i luft korrosjonsbeskyttes og vedlikeholdes med
malingsystemer, som resten av brua. Karbonstål under vann som ikke kan vedlikeholdes
korrosjonsbeskyttes med malingsystemer og offeranoder i sink. Mengden offeranoder må økes i takt
med at malings-systemet brytes ned.
Søyler lages rektangulære i stål med dimensjon 6 x 6 for lavbrudelen. For den høyere flytebrudelen
økes dimensjonen til ca. 8 x 8 m. Kostnaden for søylene utgjør lite.

Figur 4-20 Pongtonger

4.4.5

Brukar vest
I vest mot brukar så avsluttes det med et noe lengre spenn på 145 m som gir redusert belastning fra
tidevannsendringer. I dette studiet antas det at brubjelken er monolittisk forbundet til brukaret.
Dette gir store momenter om vertikalaksen som må tas som torsjon i brukaret ned til sjøbunn som
krever en stor ballastkasse fylt med pukk. Brukaret antas fundamentert på berg i en dybde på ca. 10
m og med et antatt areal på 26 x 26 m og total høyde på ca. 25 m. Dybdedata fra forsvaret, se fig 414 viser noe større dybder for valgt sted på opptil 20 m så det kan være en fordel å justere
posisjonen for landkaret noe for å redusere dybden til 15 m. I beregningene er brubjelken innspent i
brukaret også om horisontalaksen som introduseres store momenter og behov for forsterkning i
brubjelken. Det er mulig å lage en leddet løsning om denne aksen tilsvarende løsning som på
Nordhordalandsbrua. Dette vil redusere behovet for forsterkning i brubjelken inn mot brukaret.
Håndbok N400 krever imidlertid at hastigheten må reduseres til 70 km/t lokalt ved brukaret hvis slike
ledd introduseres.
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Figur 4-21 Brukar vist med flytebru festet med leddet løsning om tverraksen

4.4.6

Viadukt vest
Fra brukaret og inn til land på ca. 180 m foreslås det en viadukt med betongkasse fundamentert i
sjøen på enkle betongfundamenter. Det antas spennlengder på ca. 70 m og vanndybden antas 510m. For viadukten kan brubredden være 13.5 m som er smalere enn det som er nødvendig for
flytebrua. Viadukten avsluttes med et enkelt landkar på land.
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Figur 4-22 Tverrsnitt viadukt

4.4.7

Tekniske beregninger for flytebrua
I oppdragsgjennomføringen er det tatt utgangspunkt i Statens vegvesen regelverk for prosjektering
av bruer (bl.a. HB N100, N400) samt erfaringer fra tidligere oppdrag.
I forbindelse med mulighetsstudie for flytebrua er det behov for estimat av vindforhold og
bølgeforhold som må forventes langs brutraseen, ref Vedlegg 1. Modellen SWAN (SWAN, 2016) er
benyttet for å beregne bølgetilstand langs flytebrua. Modellen er utviklet av Delft Technical
University for å beregne utvikling og forplantning av bølger i kystområder. Det er brukt vinddata fra
Kvamsøy meteorologisk stasjon.
Dominerende vindretninger er nordøstlig og sørvestlig sektorer, basert på vinddata fra Kvamsøy
værstasjon som er et stykke unna brustedet, jfr. Vedlegg 1. Vindhastigheten er over 10 m/s i 8.6 % av
tiden. 100-års middelvind er på 27.5 m/s og terrengkategori 1 antas. Dominerende bølgeretninger er
fra nordøst og sørvest. Signifikant bølgehøyde er over 0.4 m 14.8 % av tiden. For signifikante
bølgehøyder over 0.4 m er topperioden mellom 2.0 og 4.5 s. Maksimal vindbølgetilstand langs brua
med 2 års og 100 års gjentaksintervall er stipulert til å ha signifikant bølgehøyde på henholdsvis 1.7
m og 2.4 m fra sørvest. Havbølgetilstand med 1 års og 100 års gjentaksintervall er forventet å ha
signifikant bølgehøyde på henholdsvis 0.15 m og 0.21 m fra sørvest.
Det er utført statiske og dynamiske beregninger av flytebruen med programmet Orcaflex, supplert
med håndberegninger, ref Vedlegg 2.
Følgende lasttilfeller er inkludert i analysene:
• 1 år og 100 års vindsjøbølger
• 1 år og 100 års havbølger
• 1 år og 100-års vind.
• Strømlast, konstant og variabel over fjorden, antatt 1m/s.
• Tidevann, +1.23/-1.1 m (Fra Kartverket).
• Temperaturlaster, +/-30 grader.
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• Trafikklast. Eurokode lastmodell 1 (LM1).
• Permanente laster, brubjelke 11 tonn/m stål + 3 tonn/m slitelag+rekkverk (gjennomsnittlig).
Hvert lasttilfelle er simulert ukoblet til de andre lastene. Det er gjort sensitivitetsstudier på
bølgerespons med varierende bølgeretning, høyde og periode og for vind med varierende retning og
vindstyrke. For dimensjonerende krefter og spenninger er enkeltlaster kombinert med en faktormetode som er justert basert på erfaringer fra andre flytebruprosjekter. To lastkombinasjoner i
bruddgrensetilstand er vurdert:
• ULS2: dominerende trafikklast pluss 1-års miljølast.
• ULS3: ingen trafikklast, 100-års miljølast.
Ukoblede lastsimuleringer er i tidligere prosjekter sammenlignet med koblet responsanalyse, og viser
at faktor-metoden ligger på konservativ side.
4.4.8

Resultater og dimensjoneringskontroller
For brubjelken er spenningen i ståltverrsnittet beregnet og sammenlignet med tillatte spenninger.
Med de valgte platetykkelsene og med stålsort S420 får vi marginale overskridelser i noen områder
og det anses da at grunnlaget for estimering av stålmengden for brubjelken er godt nok for dette
mulighetsstudie. Foruten skipspåkjørsel, som er behandlet i kap. 4.5, er det lastkombinasjon med 100
års miljølaster uten trafikk som vil være dimensjonerende for brubjelken. Brua forutsettes stengt for
trafikk ved miljølaster med større returperiode enn 1 år. Beregningene videre viser at pongtongene
har tilstrekkelige dimensjoner til å gi en god oppførsel av brua. Stålmengden til pongtonger estimeres
fra et forholdstall mellom stålvekt og deplasement av pongtonger. Fra tilsvarende prosjekter har vi
erfaring med at et slikt forholdstall ligger på ca. 0.25. Stålmengden i brubjelken og pongtonger utgjør
hoveddelen av kostnaden for flytebrua.
En endeforankret buet flytebru bør være robust for «knekking» sideveis. Knekking sideveis kan skje
hvis slankheten til brubjelken er for stor. Som en kontroll for dette beregnes «Eulerlast» for brua og
sammenlignes med påført last. Normalt ønsker man en sikkerhet på mer enn 3 for statiske laster på
en slik flytebru. Statiske sidelaster på brua kommer hovedsakelig fra middelvind og strøm. For valgte
tverrsnitt har vi en sikkerhet på ca. 4-5 for statiske laster.
I tillegg har vi erfart at lange slanke flytebruer med liten dempning kan bli utsatt for et dynamisk
fenomen kalt parametrisk eksitasjon som kort forklart kan oppstå ved at en dynamisk aksialkraft i
buen kan sette i gang en utbøying av flytebrua hvis egenperioden til aksiallasten er ca. halvparten av
egenmoden for utbøyingen. Hvis dempningen er under en terskelverdi som avhenger av påført
aksiallast, så kan ikke utbøyingen begrenses og brua får en overbelastning. I vårt tilfelle ser vi fra
analysen at vi har en slik potensiell aksialkraftmode på ca. 7 sek som kan indusere en bøyemode på
ca. 14 sek. Nå er det ikke så mye bølgeenergi for perioder på 7 sek siden topperioden for vindsjø
stopper på ca. 5 sek, mens havbølger har en lengre periode slik at det er lite sannsynlig at dette
fenomen vil oppstå for denne flytebrua. Tiltak kan imidlertid være å installere forankringsliner eller
installere en demper mellom tårn og brubjelke hvis dette senere viser seg å være en utfordring.
Dimensjonerende lasteffekt for flytebrua er sterkaksemoment fra dynamisk vind, vindsjø og
havbølger. Dette gir den nødvendige bredden på 18 m og i tillegg må sideplaten i stålkassen økes til
50 mm for å gi nok kapasitet. Ellers er det tilstrekkelig å benytte 16 mm i topplaten og 14 mm i
bunnplaten over det meste av brulengden. For brukasse inn mot brukar i akse 23 og ved tårn i akse 2
må sideplaten i brukassen økes til 80-100 mm for å ha nok kapasitet. I praksis vil det her legges inn 2
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stegplater i avstand på ca. 1 m hver med 40 -50 mm. 16 mm topplate skal være tilstrekkelig for å
håndtere utmatting fra trafikk kombinert med vind og bølgebelastning.
4.4.9

Montasje/byggemetode
Byggemetoden er ikke detaljert i løpet av denne prosjektfasen, og må vurderes videre i kommende
faser. Det er flere mulige byggemetoder. Optimalt valg kan vanskelig låses innen rammen av en
mulighetsstudie. Erfaring og anslagsprosessen for BF viser at det er ulik oppfatning av hva som er
optimalt, men enighet om at denne har stor betydning for kost.
Tårn for skråstagsbru fundamenteres på ca. 5 m vanndyp på Rugsekken skjær. Det plansprenges først
ved hvert tårnbein og deretter støpes en fundamentplate ca. 5 m tykk. Tårnet bygges med
glideforskaling eller klatreforskaling. Glideforskaling vil være mest effektivt med hensyn til
konstruksjonstid for slike høye tårn på over 200 m. Som referanse ble tårnet på Hålogaland bygget
med glideforskaling.
Viadukt i øst som er ca. 250 m lang bygges i betong på stillas fritthengende mellom søyler eller
understøttet til grunn hvis det er mer lønnsomt. Brubjelken monteres etter fritt frembygg metoden
med seksjonslengder på 20 m som heises opp fra lekter og henges inn med skråkabler. Dette krever
en mindre flyttbar kran som plasseres på hver utkraget bjelke. Når skråstagsbrua er ferdig, vil
hovedspennet krage ut 360 m fra tårnet. Skråstagsbrua skal kunne tåle en 100 års vindstorm i denne
posisjonen før flytebrua kobles til. En brubredde som er smalere enn 18 m tilrådes ikke med tanke på
robusthet i denne byggefase.
Pongtonger produseres ferdig i verksted (20 stk). For lavbrudel så kan søyler monteres på
pongtonger og fortsatt ha flytestabilitet. For pongtonger for den høyere del av flytebrua vil de ikke
være stabile med søyler. Dette må tas hensyn til under sammenstilling.
Brubjelken for skråstagsbru produseres ferdig i 20 m seksjonslengder og fraktes til brustedet og
monteres som beskrevet. Brubjelken for flytebru produseres i verksted og helst i større
seksjonslengder for å redusere sveisearbeidet i sammenstillingsfasen. Vi antar lengder på 62.5 m som
er halve bruspennet. Seksjoner vil da veie nærmere 700 tonn. Seksjonene skal kunne løftes med kran
fra kai og over på lekter.
Flytebrua er ca. 2500 m lang der lavbrudelen er ca. 2000 m. Det antas at lavbrudelen kan
sammenstilles i en benevnt «pølsefabrikk» der seksjonslengder på 62.5 m løftes fra kai over på en
lekter ca. 200 m lang. 3 seksjonslengder sveises sammen på lekteren og så skyves ca. 50 m ut slik at
den første pongtong med søyle kan monteres til bjelkeutstikket. Deretter skyves brubjelken 125 m ut
og 2 nye seksjoner løftes inn på lekter og sveises til brubjelken. Deretter monteres en ny pongtong
med søyle til brubjelken og brua skyves 125 m ut. Slik fortsetter det til hele lavbrudelen på 2000 m
lengde er ferdig. Sammenstillingen må foregå i et skjermet farvann og helst ved et kaianlegg.
Brubjelke med pongtonger må fortøyes forsvarlig i byggeperioden. Lekteren må fortøyes forsvarlig og
den må kunne følge tidevannsendringer. Et alternativ til lekter kan også tenkes, der sammenstilling
utføres på kaia og brubjelken skyves ut fra kaikant. Det må da tas hensyn til høydevariasjon fra
tidevannsendring for pongtonger relativt til kaien.
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Figur 4-23 Montasje av lavbrudel i «pølsefabrikk»

For brubjelke akse 3-7 så vil det være vanskelig å benytte «pølsefabrikken». Istedenfor foreslås det å
bygge denne delen i en tørrdokk som 2 «katamaraner». 1 katamaran består av 2 pongtonger med
søyle og brubjelke med utkraget ender på 20 m som gir en lengde på 165m. Dokka må da ha plass til
de to pongtonger plassert 125 m fra hverandre som krever et dokkareal på ca. 150 m x 60 m. Kran
benyttes for å løfte den 165 m lange brubjelken opp på søyler. Det kan bygges midlertid reis for å
understøtte bjelken før den sveises til søyler. Når de to katamaraner er ferdig kan de kobles sammen
med et mellomstykke på 85 m. Dette er en krevende operasjon og kan kanskje utføres når en
katamaran flyter i dokk med vannfylling og har mulighet for fastholding ned til dokkbunn. Den andre
katamaran ligger flytende utenfor og må holdes i posisjon. Mellomstykke på 85 m løftes med kran og
kobles til seksjoner med en hurtigkobling og sveising utføres.

Figur 4-24 Sammenkobling av høy flytebru

Deretter kobles høy flytebru til lav flytebru med et mellomstykke på 85 m. Denne delen kan fløtes inn
med lekter mellom de 2 brudelene. Den ferdig sammensatte flytebrua på ca. 2500 m lengde taues til
brustedet og kobles først til brukaret og deretter til den utkragete skråstagsbrua med hurtigkobling
og deretter utføres sveising av skjøtene. Hvis man velger leddet løsning mot brukar i vest som på
Nordhordalandsbrua, så vil dette forenkle montasjen sammenlignet med en monolittisk forbindelse.
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Med monolittisk forbindelse så bør ca. 30 m av brubjelken først monteres på brukaret som en
utkrager. Koblingen mot flytebrua kan da skje i ett snitt med lavere belastning.

4.5

Skipspassasje og skipskollisjon
Sunnfast er i et område med betydelig maritim aktivitet (Figur ), og det er betraktelig mer skipstrafikk
under bruene (Figur ) enn hva som har vært tilfelle for f.eks. Bjørnafjorden-kryssingen. Sammenlignet
med en bunnfast bru har flytebruer den fordelen at de er fleksible sideveis, og dermed får plass og
tid til å absorbere energien i en kollisjon. En gjennomgang av skipstrafikken viser to distinkte typer;
alle skip over 200 m lengde i 2018-2019 var cruiseskip, mens mange av skipene mellom 150 og 200 m
var bulkskip. Det høyeste cruiseskipet har en høyde på ca. 62 m, mens det høyeste bulkskipet er ca.
45 m (og har 100 000 tonn i deplasement). Skipskollisjon er derfor et viktig tema for Sunnfast, og kan
være førende for dimensjonering og valg av løsninger.
Norconsult foreslår i sin rapport en seilingshøyde under brua mellom Husnes og Huglo på 45 m, og å
dirigere alle større skip igjennom Laukhammarsundet med maks seilingshøyde 75 m (Norconsult,
2019). Disse forutsetningene er lagt til grunn for Multiconsults vurdering.

Figur 4-25 Oversikt over skipstrafikken i området rundt brua basert på AIS-data.
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Figur 4-26 Oversikt over antall årlige skipspasseringer

Det er identifisert noen mulige scenarioer for skipsstøt som må vurderes i en risikoanalyse i en
senere fase av prosjektet:
1. Passasjen i Laukhammarsundet er smal, og Norconsult foreslo noe sprengning av grunner i
nordenden (Norconsult, 2019). Når skipene passerer den sørøstlige enden, vil de med dagens
seilingsled peke rett mot brua, og dette vil gi en risiko for direkte skipspåkjørsel. Et
avbøtende tiltak er å sprenge vekk Kubbholmen og Flatøya (Figur ).
2. Skip som passerer brua kan treffe til siden for seilingsleden og dermed treffe en pongtong
eller tårnet til skråstagsbrua. Et tiltak mot dette er å beskytte tårnet med en
kollisjonsbarriere, og å designe de første pongtongene nær høybrua til å tåle resulterende
skade fra et støt. Videre kan skjæret utenfor Åsgardsholmen der fyrlyset står i dag sprenges
vekk hvis det trengs en bredere seilingsled enn hva som ligger til grunn i det foreslåtte
konseptet.
3. Villfarende skip som enten skal passere brua eller på vestsiden av Huglo kan treffe i alle
lokasjoner langsmed brua.
Av disse er scenario 2 det som vil gi de største kollisjonslastene mot brua, og det er derfor valgt som
bakgrunn for responsvurderingene gjort i denne prosjektfasen.
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Figur 4-27 Alternativ seilingsled ut av Laukhammarsund for å minimere risiko for støt mot brua

Kystverket stiller i sin farledsnormal krav til bredde av skipspassasje, og en dialog med kystverket for
å kartlegge endelige krav bør prioriteres hvis prosjektet går videre. For denne fasen er det gjort en
forenklet vurdering av krav til seilingsled med følgende antakelser:
1. Lite møtende trafikk
2. Godt merket led, effektiv VTS
3. Mulighet for kraftig vind
4. Bratte/harde grunner på en side
5. Kurvetillegg for noen konsepter
Dette ga en minimums seilingsbredde på 200 m for bulkskip og 250 m for cruiseskip. Seilingsbredden
måles normalt på seilingsleden, og lengden på hovedspennet i skråstagsbrua er derfor ikke et direkte
mål på seilingsbredden. Begge de valgte konsepter er vurdert til å ha tilfredsstillende seilingsbredde
basert på antakelsene som er gjort.

4.6

Respons på skipskollisjon
Det ble vurdert to ulike scenarioer for skipskollisjon nær seilingsleden; et bulkskip på 100 000 tonn
deplasement med gjennomsnittlig fart for skipstypen pr i dag (11 knop) eller med redusert hastighet
som et risikoreduserende tiltak (5 knop). Bruas maksimale forskyvning er vist i Figur , og Figur viser
resulterende spenning i brubjelken.
Brua vil ikke overleve et støt fra et så stort bulkskip i 11 knop, men vil overleve med noe skade for et
støt i 5 knop. Hastighetsbegrensning gjennom et VTS-system er derfor essensielt for krysningen.
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Figur 4-28 Deformasjon for flytebrua under støt fra et 100 000 tonn tungt bulkskip i 11 (over) og 5 (under) knops
fart.

Figur 4-29 Maks spenning i brubjelken fra kollisjon fra et 100 000 tonn tungt bulkskip mot enden av seilingsled.
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Kostnader for 1A
Kostnadsanslag for flytebru alternativ 1A er oppsummert i Tabell 4-4 nedenfor.
Tabell 4-4 Kostnader for Sunnfast, bru alternativ 1A. 2019-kr og uten merverdiavgift
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Enhetspriser i tabell inkluderer rigg. I tillegg legges det på 20 prosent for uforutsett og 15 prosent for
byggherrekostnad. Kostnaden er uten merverdiavgift.
Sammenstilling og montasje av flytebrudelen er inkludert ved å øke enhetsprisen for pongtong og
stålkasse til 58 000 kr/tonn. Dette skal også inkludere leie av dokk, kaianlegg, fartøy, kraner,
midlertidig forankringer og utbygging av infrastruktur som er nødvendig for sammenstilling og
montasje av flytebrua. Hvis det antas at kostnad for produksjon og sammensveising av stålseksjoner
og pongtonger i verksted ligger på ca. 42 000 kr/tonn, så gjenstår 16 000 kr/tonn til sammenstilling
og montasje. Inkludert påslag på 35 % for uforutsett og byggherrekostnad utgjør dette ca. en milliard
kroner. Det kan være et potensiale for besparelse i denne posten ved å utarbeide en byggemetode i
samarbeid med en lokal stålleverandør.
I kostnadsoverslag i Tabell 4-2 benyttes det en kostnad på 1,4 mill. kr pr løpemeter
flytebru/skråstagsbru. Dette er et vektet gjennomsnitt av kostnad for skråstagsbru og flytebru i
tabellen over.
Tilsvarende kostnad uten påslag på 35 prosent er 1.05 mill. kr pr løpemeter.

10218117-TVF-RAP-001

18.09. 2020 / 00

Side 40 av 90

Sunnfast

5

multiconsult.no
5 Alternative traséer fra flytebru

Alternative traséer fra flytebru
Innledningsvis i kapittel 4 ble det beskrevet at det er flere faktorer som har vært med på å
konkludere anbefalt alternativ til flytebru. Det er mange konsekvenser å ta hensyn til i en slik
anbefaling, men forholdet mellom bru og veg spesielt har vært dimensjonerende for anbefalt løsning.
Brua har sine krav, og vegen har sine krav.
Hovedjobben for veglinjene i dette prosjektet har blitt lagt i landingene mot bruene, og om det er
mulig å finne gode dagsoner mellom bruene for å få kostnaden lavest mulig. I en mulighetsstudie kan
man forskuttere politiske prosesser og vurdere sannsynligheter for å komme frem til avbøtende tiltak
områder med konflikter. Derfor er det også sett på alternative veglinjer med tunnel i tilfelle man
senere i planprosessen oppdager at enkelte områder gjør det vanskelig å få til linje i dagen. På den
måten får man også frem to ulike kostnadsscenarioer for selve vegen.
I de kommende underkapitlene vil det bli gått igjennom vegtraséer tilpasset de to flytebruene som
anbefales utredet videre. For å gjøre det oversiktlig er det valgt å dele inn strekningen etter
kommunene/øyene. De fleste av linjene som er sett på er kombinerbare med hverandre.
Alle alternativ har hatt samme start og sluttpunkt. Det ble spesifisert av oppdragsgiver i
oppstartsmøte at startpunktet på Kvinnherad-siden var naturlig å ha i rundkjøringen på
Opsangervegen, mens endepunktet var naturlig å avslutte med T-kryss inn mot Hodnanesvegen. I og
med at krysset og endelig trasé for ny E39 ikke er helt låst på dette tidspunktet er det greit å tenke
seg et T-kryss med Hodnanesvegen i denne utredningen.

5.1

Kvinnherad
Kvinnherad-siden av flytebrua har et litt annet terreng enn man har på Huglo og Skorpo i Stord og
Tysnes kommune, der terrenget består av relativt høye skråninger mot strandsonen. Med unntak av
et par større skjæringer som er vanskelig å komme seg gjennom uten tunnel er dagsone et naturlig
alternativ på Kvinnherad-siden. Det betyr at jobben har blitt lagt i å finne gode landingsforhold for
flytebrua i tillegg til dagsoneløsning inn mot rundkjøringen på Opsangervegen.

Figur 5-1: Vurderte alternativ på Kvinnherad-siden.
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For selve vegtraséen fra bruas endepunkt og videre inn i Kvinnherad kommune er det sett på noen
alternativ til startpunkt, blant annet et der man går direkte inn til Sunde. Dette er forkastet på grunn
av for dårlig vegstandard etter påkoblingen til eksisterende veg i tillegg til at man hadde ledet all
trafikk gjennom «sentrum» av Sunde. Det er forsøkt å gå litt bredere ut for å se på andre
påkoblingspunkt, men rundkjøringen på Opsangervegen peker seg ut som det beste alternativet.
Derfra kan trafikken fordele seg etter om man skal sørover mot Sunde/Halsnøy eller nordover mot
Husnes/Rosendal.
5.1.1

Anbefalt trasé

Figur 5-2: Vegtrasé for alternativ 1A og 2B på Kvinnherad-siden av flytebrua.

Anbefalt vegtrasé på Kvinnherad-siden består i hovedsak av dagsone med en kort tunnel på 250
meter. Denne løsningen er kombinerbar med alle alternativ til flytebrua. Veglinjene som er illustrert
på kartet, berører Bjellandstjørna. Videre planlegging må vurdere mulighet for å trekke linjene lenger
nord eller sør for å unngå negative virkninger for tjernet.
I søk etter dagsoner er det lagt vekt på linjer som har god massebalanse. Traséen som foreslås har
nettopp det. Den ligger litt høyt enkelte steder for å unngå store skjæringer og tunneler, som igjen vil
si at det blir behov for noen betydelige fyllinger. Disse fyllingene ligger på egnede plasser der man
har lokalveg som har behov for å krysse vegen og man kan enten gå med en kort bru eller kulvert. I
videre planprosess vil det være behov for å detaljprosjektere både dagsoner, påhugg og fyllinger. Det
er mulig å heve og senke linjen når man vet mer om grunnforhold og andre verdier som kan være
med på å endre forutsetningene.
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Huglo
Dette kapittelet beskriver ulike løsninger for vegtrasé over Huglo i tillegg til å ta for seg brua mellom
Huglo og Skorpo. Løsningen sørøst på Huglo er avhengig av om man går for flytebru alternativ 1 eller
2, mens løsningen mellom Huglo og Skorpo skal vurderes nærmere i kapittelet. Mellom disse to
fastpunktene må man finne best egnet vegtrasé. Selv om flytebrua i øst er låst fra tidligere kapittel,
er det likevel vist andre løsninger som er vurdert.

5.2.1

Veg
For vegtraséen over Huglo er det to endepunkt å forholde seg til. Man har flytebrua i øst og brua
over Laukhammarsundet i nord som er beskrevet nærmere under kapittel 5.2.2.

Figur 5-3: Vurderte traséer over Huglo.
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Landingen for flytebrua i øst blir som nevnt det ene fastpunktet. I øst er det vurdert to traséer som
henger sammen med hvilken løsning man velger for flytebrua. Bildet i Figur over viser traséene som
er vurdert, der de linjene som ligger lengst øst er kombinerbare med flytebru alternativ 1 og 2, mens
den traséen på vestsiden av Huglo går til flytebru alternativ 3. Alternativ 3 ble forkastet i en samlet
vurdering av flere fagfelt. Hovedgrunnene til at den er forkastet er at den kommer dårligst ut av alle
alternativene med bakgrunn i en kost/nytte-vurdering med lengst veglinje, en av de dyreste
flytebruene, kostnader på veg og tunnel, samt at traséen går mye langs eksisterende veg som betyr
inngrep i terreng/eiendommer/naturressurser. Når alternativ 3 er forkastet står man igjen med de
østlige linjene.
For å kunne se på veglinjer mellom bruene er det viktig å vurdere plassering av brua over
Laukhammar-sundet. Laukhammarsundet har et lite område som er smalere enn sundet generelt.
Bildet under viser de løsningene som er vurdert. Den østligste linjen av disse lander på et naturlig
platå som ser ut til å kunne egne seg godt for å kunne lande brua i. Problemet med denne løsningen
er at platået er for lavt for å klare seilingshøyden, og at man derfor må ha bru helt inn til man treffer
terrenget høyere. Kombinert med at det blir kortere veg fra dagsonene på Huglo og opp til starten på
brua vil gi stigning opp mot eller over 6 prosent.
Løsningen lengst til venstre på bildet under ble laget som et alternativ siden man vurderer en
tunnellinje på Skorpo som blir omtalt senere, og tanken var da å gå med en mer «rett linje» mot
Skjeleviksundet. Den ble vurdert helt frem mot slutten, men ble forkastet på grunn av at
brukryssingen av Laukhammarsundet ble en del lengre og dyrere enn den andre kryssingen i
kombinasjon med at løsningen krever tunnel. Totalkostnaden ble derfor noe høyere enn det valgte.
Løsningen i midten er på en måte en hybrid mellom linjene ved at man får mindre stigning opp fra
dagsonen på Huglo, samtidig som man treffer terrenget på Skorpo på et platå som egner seg godt å
lande brua i. Den midtre brukryssingen ble derfor valgt som utgangspunkt for vurdering av veglinjer.

Figur 5-4: Vurderte løsninger for kryssing av Laukhammarsundet mellom Skorpo og Huglo.

10218117-TVF-RAP-001

18.09. 2020 / 00

Side 44 av 90

Sunnfast

5.2.2

multiconsult.no
5 Alternative traséer fra flytebru

Anbefalt trasé

Figur 5-5: Anbefalte traséer over Huglo vist med dagsoneløsning langs strandsonen og tunnelløsning lenger inn
på øya.

Mulige vegtraséer er vurdert med utgangspunkt i alternativ 1 og 2 for flytebrua. Begge
brualternativene kan kobles til de to skisserte traséene på østsiden av Huglo, jfr. Figur . Den
anbefalte traséen går langs strandsonen, litt oppi terrenget, som vil si skjæring på oversiden og fylling
på nedsiden. Dette vil bli den minst kostbare løsningen, men har mye usikkerhet blant annet knyttet
til manglende kunnskap om grunnforhold. Alle dagsoner på dette nivået har også usikkerhet knyttet
til arealkonflikter som kan avdekkes i løpet av planprosessen. Derfor er det laget komplette
tunnelalternativ over Huglo for både flytebru alternativ 1 og 2. Det er greit å ha med seg begge
alternativene så får man også se forskjellen i kostnad på «best-case» vs. «worst-case».
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Bru
Den korteste kryssingen over Laukhammarsundet er ca 250 m hvis vi lander på halvøya på Skorposiden. Grunnet veglinjen har vi trukket brua litt nord-vest for denne halvøya. Dette påvirker
imidlertid ikke den totale lengden på brua siden veglinjen er plassert så høyt for å få tilstrekkelig
seilingshøyde på 75 m og dette bestemmer hvor i terrenget brua lander og dermed brulengden. Det
påvirker imidlertid fundamenteringen av to søyler som må fundamenters på hhv 20 m og 6 m dybde
istedenfor på land. Dette vil ikke gi betydelige usikkerheter eller ekstra kostnader. Det vil være mulig
å justere veglinjen noe i en senere fase hvis det viser seg at dybdene er større. Det er valgt en frittfrembygg bru med hovedspenn på 250 m. Slike bruer er bygd mange ganger før. Alternativt kunne en
nettverksbuebru bygges med et spenn på ca 300 m, men den vil kreve en viadukt i hver ende for
denne veglinja. Kostnaden vil antagelig bli høyere med en slik løsning.
Brua mellom Huglo og Skorpo har en brulengde på omtrent 670 meter. Føringsbredde er 12.5 meter.
Kostnaden er ca. 55 000 kr per kvadratmeter bru inkludert (entreprisekost + 20% uforutsett + 15%
byggherrekost). Dette gir en totalkostnad på 460 mill. kr. Kostnaden er uten moms.

Figur 5-6 Bru over Laukhammar-sundet, oppriss

Figur 4-2 Konsept 1A
Figur 5-7 Bru over Laukhammar-sundet, plan
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Figur 5-8 Bru over Laukhammarsundet, tverrsnitt

5.3

Skorpo
Dette kapittelet beskrives ulike løsninger for vegtrasé over Skorpo i tillegg til å ta for seg brua mellom
Skorpo og Tysnesøya (Skjeleviksundet). Løsningen for brua mellom Huglo og Skorpo er omtalt i
forrige kapittel, slik at startpunktet for traséen på Skorpo er låst.

5.3.1

Veg
På samme måte som for Huglo vil veglinjene over Skorpo bli styrt av hvor bruene plasseres, men
veglinjen er også med på å bestemme hvor det er fornuftig å legge brua.
Brua over Skjeleviksundet er mer åpen enn Laukhammarsundet med tanke på krysningspunkt siden
terrenget ikke er like bratt og utfordrende. Dagens bru ligger helt innerst i sundet og er ikke god nok
etter H1-standard. Når man må bygge ny bru, er det en fordel om man får plassert den nærmere det
fremtidige krysset mot nye E39 på Hodnaneset siden dette vil gi kortere veglinje og høyere
trafikantnytte. Av alle brulinjene vi har sett på over Skjeleviksundet er det to som skiller seg ut, den
nordligste og sørligste på bildet under, jfr. Figur .
Brua over Laukhammarsundet er beskrevet i kapittelet over.
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Figur 5-9: Vurderte løsninger over Skorpo.

De midterste linjene over Skjeleviksundet er forkastet på grunn av at de treffer terrenget for lavt på
vestsiden. Den eksisterende vegen på vestsiden er helt nede i kote 4 eller 5 på dette strekket, og man
vil ikke klare å treffe terrenget på en god måte med brua. Vi vurderer derfor den nordligste og
sørligste kryssingen videre, jfr. Figur .

10218117-TVF-RAP-001

18.09. 2020 / 00

Side 48 av 90

Sunnfast

multiconsult.no
5 Alternative traséer fra flytebru

Figur 5-10 De to vurderte bruløsningene over Skjeleviksundet

Det ble jobbet med linjene for å finne en god dagsone over Skorpo. Brua over Laukhammarsundet
lander i et terreng som egner seg godt til dagsone, men terrenget videre er utfordrende fordi det er
en kort strekning for å komme seg ned til brua over Skjeleviksundet. Kravet til stigning er på 6
prosent i dagsone, og det klarer man ikke dersom man skal gå i dagsone og krysse Skjeleviksundet
lengst sør. Den sørlige brukryssingen er derfor kombinert med en veglinje med en tunnel på i
overkant av en kilometer.
Begge vegalternativene over Skorpo har dagsone de første 7-800 meterne etter brua over
Laukhammarsundet. Det sørligste alternativet går i tunnel ned mot brua, mens linja som krysset litt
lengre inn i Skjeleviksundet, har dagsone helt fram til brua over til Tysnesøy. Dagsonevarianten har
en stigning på opp mot 6 prosent opp til toppen av Huglo og er en «omveg» med tanke på reisetid
totalt på Sunnfast.
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Bru
Den sørlige kryssingen av Skjeleviksundet velges som beskrevet. Det foreslås å bygge en skråstagsbru
som spenner over sundet for å unngå fundamentering på dypt vann. I denne fasen er det ikke
innhentet dybdedata for denne kryssingen. En skråstagsbru krever en viss lengde på sidespenn, slik
at den totale lengden på 800 m er relative lang sammenlignet med en fritt-frembygg bru/ viadukt
som kan lande raskere i terrenget på land. Skråstagsbrua har et hovedspenn 465 m og brudekke kan
bygges samvirkedekket med stålbjelker og betongdekke. Dette gir normalt sett en lavere
byggekostnad. Kvadratmeterprisen for denne bruen er satt til ca. 60 000 kr inkludert (entreprise kost
+ 20% uforutsett + 15% byggherrekost). Dette gir en totalpris på 670 mill. Kr. med en antatt
brubredde på 14 m. Dette er uten moms.

Figur 5-11 Skråstagbru over Skjeleviksundet (sør), plan

Figur 5-12 Skråstagbru over Skjeleviksundet (sør), oppriss

Alternativet med kryssing lenger inn i sundet (nord) gir en mulighet for en fritt frembygg / viadukt
med fundamentering nær skjær ute i sundet. Den totale brulengden for brua er omtrent 640 meter
med en føringsbredde på 12.5 meter. Det velges å prosjektere en fritt-frembygg bru i betong med
hovedspenn på 160 m. Dette gir en kassehøyde på ca 8 m ved søyler som ikke er helt optimalt visuelt
med tanke på den lave klaringen til havflaten. Det kan være gunstig for denne brutypen å heve
veglinjen noe, men det gir en lengre bru. Med valgte spenninndeling må noen av søylene
fundamenteres i sjøen der dybden ikke er kartlagt. Det vil være mulig å ha varierende spennlengder i
en senere fase for å finne mer optimale fundamentpunkter hvis det viser seg at dybdene er ugunstig
store. Bortsett fra usikkerhet ved fundamentering av noen søyler er konstruksjonen enkel å bygge.
Kvadratmeterprisen for denne bruen er satt til ca. 50 000 kr inkludert (entreprise kost + 20%
uforutsett + 15% byggherrekost). Dette gir en totalpris på 400 mill. kr. Dette er uten moms.
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Figur 5-13 Fritt frambygg-bru over Skjeleviksundet (nord), plan

Figur 5-14 Fritt frambygg-bru over Skjeleviksundet (nord), oppriss

Figur 5-15 Tverrsnitt

5.4

Påkobling mot E39
I denne mulighetsstudien er Sunnfast koblet til eksisterende vegnett på Hodnanesvegen på
Tysnesøya. I neste fase når endelig trasé og kryssplassering for E39 over Langenuen er bestemt må
endepunktet prosjekteres videre med kryssløsning mot E39. Status for E39 er at krysset i
kommunedelplanen var tenkt plassert på Økland. I dag jobber imidlertid Statens vegvesen med å få
til en dagsone der det i Figur er skissert tunnel fra Hodnaneset – Økland. Dette er en løsning som kan
gjøre det mulig å få til kryss for Sunnfast på Hodnaneset.
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Figur 5-16 E39 med tunnel fra Hodnaneset til Økland

5.5

Gang og sykkel
Det er ikke prosjektert gang- og sykkel-løsning langs vegtraséene. En del lengre tunneler over Huglo
og Skorpo gjør det vanskelig å tilrettelegge for gående og syklende langs den nye vegen. Det
innebærer at myke trafikanter tar i bruk lokalvegnettet som i dag på disse to øyene. På Kvinnheradsiden er det lagt inn kostnader for langsgående gang- og sykkel-løsning fra Sunde til flytebrua siden
det ikke går veg her i dag. Det kan være aktuelt å benytte traktorveger og turveger og oppgradere de,
men i prosjektet er det lagt inn kostnader for langsgående løsning.

5.6

Anbefalt løsning for ferjefri forbindelse til Kvinnherad
Som en oppsummering av kapittel 4 og 5 viser vi figuren under med de to løsningene vi anbefaler til
videre utredning.
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Figur 17: Anbefalt trasé for ferjefri forbindelse. To alternativer for flytebrua vurderes i videre utredninger.

6

Investeringskostnader
Vurdering av kostnader og ulike virkninger av Sunnfast er i mulighetsstudien basert på de anbefalte
vegtraséene i dette kapitlet. Eventuelt valg av andre løsninger i videre prosjektering kan endre
kostnadsanslagene i tabellene nedenfor. Hvis man for eksempel ender med å måtte gå med tunnel
over Huglo, vil dette bli omtrent 220 mill. kr dyrere enn anbefalt trasé som kombinerer dagsone og
tunnel.
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Tabell 6-1 Kostnadsanslag anbefalt vegtrasé med flytebru - Alternativ 1. Alle tall er rundet av til nærmeste 50
mill. 2019-kr. Tallene er eksl. merverdiavgift

Parsell

Kostnad, mill. kr

Veg Kvinnherad (inkludert GS-løsning)

400

Flytebru - Alternativ 1

4 700

Veg Huglo - kombinert dagsone og tunnel

350

Bru over Laukhammarsundet

450

Veg Skorpo - kombinert dagsone og tunnel

300

Bru over Skjeleviksundet

400

Totalt

6 600

Tabell 6-2 Kostnadsanslag anbefalt vegtrasé med flytebru - Alternativ 2. Alle tall er rundet av til nærmeste 50
mill. 2019-kr. Tallene er ekskl. merverdiavgift

7

Parsell

Kostnad, mill. kr

Veg Kvinnherad (inkludert GS-løsning)

400

Flytebru - Alternativ 2

5 300

Veg Huglo - kombinert dagsone og tunnel

300

Bru over Laukhammarsundet

450

Veg Skorpo - kombinert dagsone og tunnel

300

Bru over Skjeleviksundet

400

Totalt

7 150

Konsekvenser

7.1
7.1.1

Transportanalyse
Metode og forutsetninger
I dette arbeidet benyttes regional transportmodell (RTM) for region vest til å gjennomføre
etterspurte beregninger. Multiconsults analyse benytter samme metode, modellapparat og
datagrunnlag som Norconsult brukte i analysen – «Trafikale effekter og trafikantnytte av ny trasé til
Kvinnherad».
Resultatene i denne analysen presenteres med følgende resultatfigurer:
•

ÅDT-kart (årsdøgntrafikk, gjennomsnittlig antall kjøretøy/døgn)

•

Differanseplott og «Selected link» analyse for utvalgte snitt
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Følgende alternativer er analysert i RTM:

7.1.2

•

Alt. 0 - Nullalternativ med ny E39 og dagens takster for ferja «Ranavik – Skjærsholmane» i
2050.

•

Alt. 1a - Tiltaksalternativ for 2050 uten bompenger på Sunnfast.

•

Alt. 1b - Tiltaksalternativ for 2050 med bompenger tilsvarende dagens ferjetakster på
Sunnfast.

Resultater
Årsdøgntrafikk (ÅDT)-kart
Årsdøgntrafikk (ÅDT) vises for strekningene som får trafikk høyere enn 500 (kjt/døgn). Beregnet ÅDT
for Alt. 0, Alt. 1a og Alt. 1b vises i figurene 7-1 – 7-3.

Figur 7-1 Antall kjøretøy per døgn - nullalternativ 2050

I nullalternativet Figur får ferja Ranavik – Skjærsholmane ÅDT på 700 (kjt/døgn). Langs fv. 48
nordover fra Husnes varierer ÅDT mellom 1000 og 1800 (kjt/døgn). Største ÅDT på fv. 49 vestover fra
Gjermundshamn til ny E39 er beregnet å være 3000 (kjt/døgn). Ny trasé for E39 får ÅDT mellom
13 000 og 14 000 (kjt/døgn) nordover fra Leirvik.
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I Alt. 1a, se Figur , blir et nytt fast
vegsamband lagt inn mellom Kvinnherad og
ny ferjefri trasé for E39. Ferjetilbudet
Ranavik – Skjærsholmane avvikles. På den
nye lenken beregnes ÅDT på 5 270
(kjt/døgn). Norconsult beregnet i sin
trafikkanalyse ÅDT på 4500 på Sunnfast med
sørlig kryssing for E39 (Norconsult, 2018).
Noe høyere trafikk i vår analyse skyldes at
påkoplingen til E39 er flyttet lenger sør - fra
Økland til Hodnanes slik at kjørelengden
Husnes – Leirvik reduseres med ca. fem
kilometer.
I dette alternativet er det ikke bompenger i
noen deler av vegnettet. Det nye
vegsambandet attraherer mer trafikk langs
fv. 48 sammenlignet med nullalternativet.
ÅDT på fv.48 varierer mellom 2000 og 3800
(kjt/døgn). Samtidig er trafikken redusert på
fv. 49 og overstiger ikke mer enn 1500
(kjt/døgn).
Figur 7-2 Antall kjøretøy per døgn–Alt.1a uten bompenger

Den nye traséen for E39 får også noe høyere ÅDT sammenlignet med nullalternativet. Største ÅDT på
15 600 (kjt/døgn) langs E39 er beregnet på strekningen mellom Leirvik og Langenuen. Denne
økningen skyldes at reiser mellom Stord og Kvinnherad flyttes fra dagens ferje til Sunnfast og E39.
Noe av trafikkøkningen må antas å være nyskapte reiser på grunn av kortere reisetid med fast
vegforbindelse.
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Trafikktall i Alt. 1b med bompenger vises i Figur 7-3. Her ser vi lignende trafikkmønster som for Alt.
1a. Forskjellen mellom de to alternativene er at dette alternativet har bompenger på Sunnfast.
Bompengetakster som i det nedlagte ferjesambandet Ranavik – Skjærsholmane reduserer beregnet
ÅDT på Sunnfast til 3720 (kjt/døgn), dvs. ca. 1500 kjøretøy mindre enn i alternativet uten
bompenger.

Figur 7-3 Antall kjøretøy per døgn–Alt.1b med bompenger

10218117-TVF-RAP-001

18.09. 2020 / 00

Side 57 av 90

Sunnfast

multiconsult.no
7 Konsekvenser

ÅDT-beregningene er sammenlignet for seks utvalgte snitt, jfr.

Figur 7-4 Valgte snitt for sammenligning av beregnet årsdøgntrafikk (ÅDT)

Tabell 7-1 Sammenligning av ÅDT i alle alternativene

Navn

Null

Alt. 1a

Diff. 1a –
null
[Antall
(%)]

1 -- Ferje: Ranavik–
Skjersholmane

700

0

-670 (100)

0

-700 (100)

2 -- Fv. 48

1640

3450

1810 (110)

3380

1740 (106)

3 -- Ferje:
GjermundshamnÅrsnes

1770

130

-1640 (-93)

130

-1640 (-93)

4 -- Fv. 49

2160

790

-1370 (-63)

810

-1350 (-63)

5 -- Ny E39

13040

14970

1930 (15)

14730

1690 (13)

6 -- Ny E39

13700

15650

1950 (14)

14610

910 (7)
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Tabellen viser at alternativene 1a og 1b gir trafikkøkning på fv. 48 på 105 - 110 prosent sammenlignet
med nullalternativet. Videre ser alternativene ut til å gi om lag 90 prosent mindre trafikk på ferja
Gjermundshamn-Årsnes. Nedgang i trafikken med ferja betyr at det blir mindre trafikk på fv. 49, 63
prosent for alt. 1a og 54 prosent for alternativ 1b med bompenger. For utvalgte snitt på ny E39 blir
det en økning på 7 - 15 prosent.
Differanseplott og «selected link»
Differanseplottet i Figur 7-5 viser endringen i antall kjøretøy per døgn mellom Alt. 1b - med
bompenger på Sunnfast og nullalternativet. Det har ikke blitt tatt ut tilsvarende figur for alt. 1a.
Vi sammenligner disse alternativene for å vurdere endringen i trafikkmønster og trafikkmengde.
Differanseplott er laget for lenker hvor den beregnede forskjellen i trafikkvolum er mer enn 100
kjøretøy/døgn. I tillegg til tallene, så viser rød farge hvilke lenker som har en økning i trafikkvolum og
grønne farge viser en reduksjon i trafikkvolumet.

Figur 7-5 Differanseplott - endring i antall kjøretøy/døgn (Alt. 1b sammenlignet med nullalternativet).

Røde tall angir økning og grønne tall angir nedgang i trafikkvolum.
Differanseplottet viser at trafikken på fv. 48 øker gradvis i vestgående retning. Uten etablert
vegsamband på Sunnfast, benytter trafikken ferja Gjermundshamn-Årsnes for å reise mot Bergen via
fv. 49. Med den nye koblingen på Sunnfast blir nesten hele trafikken overført fra ferja til det nye

10218117-TVF-RAP-001

18.09. 2020 / 00

Side 59 av 90

Sunnfast

multiconsult.no
7 Konsekvenser

vegsambandet. Trafikken som overføres er 1600 (kjt/døgn). Dette vil få stor konsekvens for ferja
«Gjermundshamn-Årsnes». Tilsvarende reduseres trafikken på fv. 49.
I alternativet med bompenger brukes det nye vegsambandet over fjorden i transportmodellen av
3720 kjøretøy per døgn. Disse reisene består av både korte (under 70 km) og lange reiser (over 70 km
i lengde). De lange reisene er faste trafikkmatriser fra nasjonal transportmodell (NTM6). Et nytt
vegsamband gir bedre tilgjengelighet for eksisterende reiser i Sunnhordland og til og fra Bergen og
Haugesund. Sunnfast gir i transportanalysen dessuten nyskape korte reiser som ikke gjennomføres i
nullalternativet. Antall lange reiser fra NTM6 påvirkes ikke av bedre vegforbindelse mellom
Kvinnherad og Tysnes.
«Selected link» - analysen viser hvor trafikkstrømmene over flytebrua på Sunnfast kommer fra og
hvor de skal til, og fanger derfor reiser fra et stort analyseområde (også utenfor region Vest). Denne
analysen er gjort for vegsamband for Alt. 1b og vises i figur 6. Figuren viser at noe av trafikken på
Sunnfast vil være reiser til og fra blant annet Skien, Porsgrunn, Bergen og Haugesund. Dette er lange
reiser som antas å få nytte (kortere reisetid) av fast vegsamband på Sunnfast, i tillegg til
trafikantnytte for de som bor og arbeider i Sunnhordland.

Figur 7-6 Selected link på Sunnfast (markert med blå linje) – viser trafikkstrømmene over flytebrua til og fra
ulike områder. Alt. 1b – med bompenger på Sunnfast

Kartet i Figur viser at Sunnfast blir en viktig vegforbindelse for reiser mellom Stord og Kvinnherad og
videre nordøstover - innover i Hardanger. Ifølge transportmodellen blir det vesentlig større trafikk
over Sunnfast nordover på ferjefri E39 til Bergen enn sørover mot Haugesund. Trafikk retning Bergen
gikk tidligere via ferjesambandet Gjermundshamn-Årsnes som ser ut til å miste om lag 90 prosent av
trafikken sammenlignet med nullalternativet.
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Nytte
Metode
Trafikantnytten er beregnet i trafikantnyttemodulen i RTM, og består av tidskostnader,
kjøretøykostnader og andre utgifter. Reisene er splittet på fem ulike reisemåter og tre ulike
reisehensikter. De aktuelle reisemåtene er bilfører, bilpassasjer, kollektivreisende, syklende og
gående, mens de aktuelle reisehensiktene er tjenestereiser, reiser til og fra arbeid samt fritidsreiser. I
tillegg beregnes nytte for godstransport.
Åpningsår for Sunnfast er satt til 2030, og det er lagt til grunn en analyseperiode på 40 år. Nåverdien
er gitt i 2019-kroner. Bidraget fra tid er realprisjustert med 1,7 prosent per år (Finansdepartementet,
2017). Kalkulasjonsrenten er satt til 4 prosent. Det er videre justert for en årlig trafikkvekst på 1,8
prosent.
Erfaringstall fra Statens Vegvesen sine prosjekter viser at trafikantnytten utgjør mellom 65 og 85
prosent av total nytte for alle nåværende prosjekter (restverdi inkludert)
(Samferdselsdepartementet, 2017). Andre nyttekomponenter er operatørnytte, budsjettvirkning for
det offentlige, ulykker, støy og luftforurensing, klimagassutslipp og skattekostnader. Restverdi er ikke
med i beregning av trafikantnytte i denne rapporten.

7.2.2

Resultater
Tabell 7-2 viser resultater fra trafikantnyttemodulen.

Tabell 7-2 Trafikantnytte, milliarder kroner. Nåverdi, sammenligningsår 2019.

Endring fra Referanse 2050
Alternativ 1 uten bompenger

11,8

Alternativ 1b med bompenger

8,4

Trafikantnytten for alternativ 1a, uten bompenger, er beregnet til 11,8 milliarder kroner. Alternativ
1b med bompenger gir total nytte på kr 8,4 milliarder kroner, 3,4 milliarder lavere enn tilfellet uten
bompenger.
Uten bompenger kan trafikantnytten av Sunnfast se ut til å være 4,5- 5 mrd. kroner høyere enn
anslag for investeringskostnadene. Med bompenger er det tilsvarende tallet 1 – 1,5 mrd. kroner. I
denne sammenheng vil vi påpeke at beregnet nytte virker høy sammenlignet med årsdøgntrafikken
på Sunnfast.
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Tabell 7-3. Prosent av årlig nytte fordelt på trafikantgruppe og reisehensikt uten bompenger.
Tjeneste

Til/Fra arbeid

Fritid

SUM

Bilfører

11,1 %

7,0 %

38,6 %

56,7 %

Bilpassasjer

1,8 %

0,4 %

18,7 %

20,9 %

Kollektiv

1,0 %

0,1 %

9,8 %

10,9 %

3,4 %

3,4 %

Gang
Sykkel

0,0 %

0,0 %

Gods
SUM

8,0%
13,9 %

7,5 %

70,6 %

Tabell 7-4. Prosent av årlig nytte fordelt på trafikantgruppe og reisehensikt med bompenger.
Tjeneste
Til/Fra arbeid
Fritid

100%

SUM

Bilfører

9,7 %

3,4 %

23,6 %

36,7 %

Bilpassasjer

2,5 %

0,5 %

28,2 %

31,3 %

Kollektiv

1,5 %

0,1 %

15,4 %

17,0 %

5,4 %

5,4 %

Gang
Sykkel

0,0 %

0,0 %

Gods
SUM

9,6
13,8 %

4,1 %

72,5 %

100%

Bilfører og bilpassasjer er trafikantgruppene med størst bidrag til total nytte i alternativene både
med og uten bompenger. Av de ulike reisehensiktene gir fritidsreiser størst bidrag. Over 2/3-deler av
dette kommer fra lange reiser over 70 km. For alternativet uten bompenger utgjør spart reisetid om
lag 70 prosent av total nytte. I alternativet med bompenger er tilsvarende 96 prosent. Forskjellen
skyldes at det uten bompenger er lavere direktekostnad per reise. Andelen kollektivreiser øker med
16 prosent i alternativet med bompenger, sammenlignet med alternativet uten bompenger.
Enhetsverdiene for tid i RTM er basert på Verdsettingsstudien fra 2009. Transportøkonomisk institutt
publiserte nye anbefalinger om verdsetting av reisetider våren 2020 (TØI, 2020). Dersom en
sammenlikner med den forrige studien, tyder TØIs resultater på at verdien av reisetid har økt over tid
omtrent i takt med inntektsveksten i samfunnet.
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Ikke-prissatte virkninger
Naturmiljø
Kunnskapsgrunnlag og datakilder
•Artsdatabanken, Trondheim. Naturbase, Miljødirektoratet: Fylkesmannen i Vestland. Naturhistorisk
vegbok.
Overordnet beskrivelse av dagens situasjon
Kalkdraga langs nordsiden av Hardangerfjorden fra Huglo til Varaldsøy er enestående i vestnorsk
sammenheng. På det kalkrike berget vokser spesielle og kravstore planter som er uvanlige andre
steder. Spesielt barlindskogen på Brandvikneset må trekkes frem, dette er et landskapsvernområde
med tett sammenhengende underskog med barlind i kombinasjon med kristtorn, svartor og hassel.
Det er observert usedvanlig mange nye frøplanter her, noe som gjøre denne barlindsskogen til en av
de mest livskraftige her til lands (naturhistorisk vegbok).
En har omtalt og vurdert naturmiljø hvor det er risiko for vesentlige, negative konsekvenser.
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Kvinnherad – Opsangervegen – Rugsekken
Verdi
Det er registrert svartbak, art med nasjonal forvaltningsinteresse på Bjellandsneset. Sjøområda er
foreslått verna for marint vern.

Figur 7-7: Vurderte veglinjer

Husnesfjorden
Verdi
Sjøområda er foreslått verna for marint vern (markert med lilla skravur). Det er også registrert større
kamskjellforekomster mellom Tveiterøyane og Brandvika (markert med grønn linje).
Begrunnelsen for det marine verneområde i Ytre Hardangerfjord: «Det er særleg gradienten frå den
artsrike og spesielle moreneryggen i grus og ned til blautbotnen på stort djup i Husnesfjorden som gir
området svært høg verneverdi. Moreneryggen er ein spesiell geologisk førekomst med nasjonal
verneverdi. Innanfor området finn vi fleire sjeldne artar og naturtypar. Hardangerfjorden har òg stor
verdi i forskingssamanheng, der marin fauna blir breitt undersøkt».
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Figur 7-8: Vurderte veglinjer

Stord – Huglo
Verdi
Brandvikneset er vernet som landskapsvernområde (grønn skråstilt skravur), Haukanes har registrert
rik edelløvskog (grønn vannrett skravur). I tillegg er det registrert en rekke enkeltarter av stor og
særlig stor interesse i området ved Brandvikneset/Haukanes.
Foruten Brandvik landskapsvernområde og det foreslåtte marine verneområdet, er det flere
registreringer av naturtyper og arter av nasjonal forvaltningsinteresse i området rundt Brandvika.
Verneområdet på Brandvik omfatter den bratte og frodige Brandviklia, samt halvøya med
Brandvikneset mot nord. Brandviklia har et særlig rikt jordsmonn, da berggrunnen i området veksler
mellom næringsfattig gneis og kvarts og kalk- og næringsrike bergarter som marmor. Sammen med
de milde og relativt varme vintrene på Huglo gir dette opphav til et naturmiljø med en rik og variert
flora.
Landskapsvernområdet er basert på et naturlig naturmiljø, i motsetning til et kulturbetinget
naturmiljø. Det kan derfor være litt vanskelig å etablere en tilsvarende erstatningslokalitet en annen
plass.
Verneforskriften for Brandvik landskapsvernområde er streng, inngrep i området er ikke tillatt.
Fylkesmannen vil sannsynligvis komme med innsigelser til reguleringsplanen dersom det gjøres
inngrep landskapsvernområdet.
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Ved behov for å endre en vedtatt verneforskrift, skal et begrunnet forslag om endring sendes
Miljødirektoratet. Prosessen med endring av verneforskrifter gjennomføres av fylkesmannen, også
for områder der nasjonalpark-/forvaltningsstyre eller kommunen er forvaltningsmyndighet. Forslag
om endring som fremmes av nasjonalpark-/forvaltningsstyre eller kommunen som
forvaltningsmyndighet skal derfor sendes via fylkesmannen for vurdering før forslaget sendes
Miljødirektoratet. (ref: M481).

Figur 7-9: Vurderte veglinjer.
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Tysnes – Skorpo og Hodnaneset
Det er registrert en rekke enkeltarter av stor og særlig stor interesse i området, i tillegg er det flere
naturtypelokaliteter kartlagt etter NIN i hele området (lilla polygoner innenfor blå stiplet ytterlinje).
Det er også registrert naturtyper av særlig stor interesse, det er i stor grad furuskog og regnskog med
furuskog.
Alternativene vil alle bortsett fra det vestligste gå igjennom C11.2 Gammel furuskog med gamle trær
ved Sæterdalsvatnet rett nord for Laukhammarsåta. Alternativet i vest vil gå igjennom C7.1
Lågurtfuruskog, C16.1 Frisk lågurtedellauvskog og D2.1 Slåttemark på tretteskjæret.

Figur 7-10: Vurderte veglinjer.
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Oppsummering av alternativ naturmiljø:
Alle alternativ som går igjennom Brandvikneset landskapsvernområde er å anse som de mest
negative for naturmiljø.
Selv om brua går over i en viadukt over Brandvikneset vil dette ikke løse problemene med å krysse
landskapsvernområdet da det likevel vil bli inngrep og skade på landskapsvernområdet.
7.3.2

Landskap
Kunnskapsgrunnlag og datakilder
Følgende kartgrunnlag og datakilder er benyttet som grunnlag for vurderingene
• NIJOS(NIBIO) Nasjonalt referansesystem for landskap. Beskrivelse av Norges 45 landskapsregioner
(18)
• Erikstad, L., Halvorsen, R. & Simensen, T. 2019. Natur i Norge (NiN) versjon 2.2. Inndelingen i
landskapstyper. - •Artsdatabanken, Trondheim.
•Verdivurdering av landskap i Hordaland fylke (2011)
•Naturhistorisk vegbok for Hordaland
• Satelittbilder/Norge i bilder
• Google Maps
Det er ikke gjennomført egne vurderinger ved befaring. De vurderinger som er gjort er basert på
ovennevnte kartgrunnlag og datakilder.
Overordnet beskrivelse av dagens situasjon
Landskapsbildet i dag er dominert av Husnesfjorden som med sitt mektige og brede fjordløp lager et
storskala landskapsrom. Samtidig er områdene på land dominert av småkupert landskap, på Huglo og
Skorpo er det til dels lite vegetasjon sentralt på øyene mens de vegetasjonskledde områdene er
preget av rik og til dels sjelden vegetasjon. Kvinnheradssiden av området er mer vegetasjonskledd og
har også større sammenhengende landbruksområde når en kommer øst i tiltaksområdet.
Landskapsbildet innenfor tiltaksområdet er generelt preget av mye urørt landskap i nord, i sør er det
tettere bebyggelse og mer infrastruktur.
NiN landskap
Tiltaket ligger i flere landskapstyper ihht NiN landskap, innenfor hovedtypen kystlandskap og
innlandslandskap:
Kvinnheradssiden: Skjermet indre kystslettelandskap med jordbruksdominans.
Typen omfatter landskap på den indre delen av kystsletta, ofte på innsiden av større øyer eller i
kystslette innover mot fjordene som i større grad er skjermet for bølge- og vindeksponering fra åpent
hav. Landområdene har ‘innlandsegenskaper‘ i form av forekomst av vassdrag og økt
arealbruksintensitet. Områdene er tilnærmet flate, med liten terrenguro og med grunne
havområder. Områdene har lav til middels arealbruksintensitet, fra områder helt uten bebyggelse og
infrastruktur til mindre grender, fiskevær, samlinger av fritidsbebyggelse og næringsvirksomhet.
Større samferdselsanlegg og flyplasser med større gressarealer kan inngå. Omfanget av bebyggelse,
infrastruktur og menneskelig arealbruk som varierer oftest med eksponering mot vind og bølger fra
åpent hav (landskapsgradient indre-ytre kyst). Jordbruk er den dominerende arealbruken i området.
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Huglo og ytre Skorpo: Skjermet indre slakt til småkupert kystslettelandskap
Typen omfatter landskap på den indre delen av kystsletta, ofte på innsiden av større øyer eller i
kystslette innover mot fjordene som i større grad er skjermet for bølge- og vindeksponering fra åpent
hav. Landområdene har ‘innlandsegenskaper‘ i form av forekomst av vassdrag og økt
arealbruksintensitet. Områdene hører til den mer kuperte delen av kystsletta med vekslende terreng
over og under havnivå. Områdene har lav til middels arealbruksintensitet, fra områder helt uten
bebyggelse og infrastruktur til mindre grender, fiskevær, samlinger av fritidsbebyggelse og
næringsvirksomhet. Større samferdselsanlegg og flyplasser med større gressarealer kan inngå.
Omfanget av bebyggelse, infrastruktur og menneskelig arealbruk som varierer oftest med
eksponering mot vind og bølger fra åpent hav (landskapsgradient indre-ytre kyst).
Husnesfjorden: Relativt åpent fjordlandskap
Landskapstypen omfatter fjordlandskap der dalformen er relativt åpen og middels sterkt nedskåret
fra omkringliggende åser, fjell og/eller slettelandskap. Landskapet er i liten grad preget av
menneskelig aktivitet, bebyggelse og infrastruktur, selv om enkelte bygninger og linjeinngrep som
veier og kraftledninger kan forekomme.
Hodnanes og Huglo: Grunne daler i ås og fjellandskap under skoggrense med jordbruksdominans
Landskapstypen omfatter dal- eller skålformede deler av ås- og fjellandskapet, som ikke er store eller
nedskårne nok til å inkluderes i hovedtypen dallandskap. Områdene ligger under skoggrensen, og de
delene av landskapet som ikke er dominert av vann, vassdrag og våtmarker og evt. jordbruk og
bebygde områder, er normalt dekket med skog. Landskapet er i liten grad preget av menneskelig
aktivitet, bebyggelse og infrastruktur, selv om enkelte bygninger og linjeinngrep som veier og
kraftledninger kan forekomme. Jordbruk er den dominerende arealbruken i området.
Indre deler av Skorpo: Grunne daler i ås og fjellandskap under skoggrensen med bebygde områder.
Landskapstypen omfatter dal- eller skålformede deler av ås- og fjellandskapet, som ikke er store eller
nedskårne nok til å inkluderes i hovedtypen dallandskap. Områdene ligger under skoggrensen, og de
delene av landskapet som ikke er dominert av vann, vassdrag og våtmarker og evt. jordbruk og
bebygde områder, er normalt dekket med skog. Landskapet har et tydelig preg av menneskelig
påvirkning. Mer enn 2 km² eller mer enn en fjerdedel av området har spredt bebyggelse, gårdsbruk,
næringsområder, større samferdselsanlegg, flyplasser med større gressarealer, konsentrasjoner av
bebyggelse eller teknisk infrastruktur i form av grender, bygder, små tettsteder, bolig og hyttefelt.
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Figur 7-11: Kart som viser veglinjen lagt inn i NIN landskap

Vurdering av verdier
Det er gjort en verdivurdering av landskapet i Hordaland (2011), denne verdivurdering verdsetter
hele tiltaksområdet innenfor verdiene vanlig forekommende eller middels verdi.

Figur 7-12: Kartutsnitt av verdivurderingen.
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Kvinnherad – Opsangervegen – Rugsekken
Verdi
Områdene som er berørt av tiltaket har ikke regional eller nasjonal verdi.
Vurdering av konsekvenser
Området har et småskala landskap, noe som gjør at vegen vi være et betydelig inngrep i landskapet
og vil ha en betydelig konsekvens i det lokale landskapsrom. Vegen vil være et betydelig inngrep i
landskapsbildet ved Rugsekken der landskapet i dagens situasjon er uberørt a større terrenginngrep,
Tiltaket vil sannsynligvis ikke ha stor innvirkning på det overordnede landskapsbildet, på grunn av det
småkuperte landskapet og plassering av traseen. De to alternativene som er skissert er vanskelig å
skille på dette nivået men det nordlige vil være minst synlig fra sjøområdene og dermed noe bedre
enn den sørlige.

Figur 7-13: Illustrasjon som viser veglinjen i landskapet. Veglinjen er vist med svart strek i dagsone og blå strek
der det er tunnel.
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Husnesfjorden
Verdi
Områdene som er berørt av tiltaket har ikke regional eller nasjonal verdi.
Vurdering av konsekvenser
Brua blir et nytt menneskeskapt element i det store landskapsrommet en finner ved Husnesfjorden.
Det kan virke som et lite inngrep i dette storskala landskapet og det er vanskelig å si om det vil
dominere landskapet eller ikke. Brua vil lage en barriere og en avgrensning av landskapsrommet som
ikke er tilstede i dag.
Østlige del av Huglo er i liten grad berørt av inngrep i landskapet og daglinjene vil utgjøre en
betydelig endring av landskapsbildet.
Det er ikke mulig å gjøre en kvalifisert vurdering av om alternativene vil ha en vesentlig forskjell, men
ut fra de overordnede studiene kan det se ut som om det nordligste alternativet (nord for Brandvika
landskapsvernområde) er det mest gunstige siden dette blir liggende delvis i skjul bak Brandvikneset.

Figur 7-14: Illustrasjon som viser brulinjen i landskapet. Veglinjen er vist med svart strek i dagsone og blå strek
der det er tunnel, hvit strek der det er bru.
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Huglo
Verdi
Områdene som er berørt av tiltaket har ikke regional eller nasjonal verdi.
Vurdering av konsekvenser
Østlige del av Huglo er i liten grad berørt av inngrep i landskapet og daglinjene vil utgjøre en
betydelig endring av landskapsbildet.
Alternativet som går i dagen langs sjøen vil klart være det minst gunstige alternativet for
landskapsbildet, mens midtre alternativ der en går nesten direkte inn i tunnel ved Haukanes vil være
det beste av de uttegnede alternativene. Sørligste alternativ der en går over Brandvikneset og videre
i dagsone langs sjøen vil være det minst gunstige alternativet.

Figur 7-15: Illustrasjon som viser brulinjen i landskapet. Veglinjen er vist med svart strek i dagsone og blå strek
der det er tunnel, hvit strek der det er bru.
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Tysnes – Skorpo og Hodnaneset
Verdi
Områdene som er berørt av tiltaket har ikke regional eller nasjonal verdi.
Vurdering av konsekvenser
Området er preget av småskala kupert landskap med en ganske klar dal innenfor strandsonen som
alternativene går igjennom, dette gjør at daglinjen blir liggende i et dalsøkk i terrenget og blir mindre
synlig for omgivelsene.
Også her vil tunnalternativene være å foretrekke for tema landskapsbilde men i og med at veglinjen
ligger i dalsøkket blir forskjellen mindre mellom alternativene.
Kryssing av Skjeleviksundet vil gi en stor innvirkning på landskapsbildet, den sørvestlige linjen med
tunnel er å foretrekke ut fra deltema landskapsbilde

Figur 7-16: Illustrasjon som viser veglinjen i landskapet. Veglinjen er vist med svart strek i dagsone og blå strek
der det er tunnel, hvit strek der det er bru. Det nordvestlige alternativet for bru er tatt vekk.
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Friluftsliv og by-/bygdeliv
Friluftsliv er i håndbok V712 definert som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på
miljøforandring og naturopplevelse. Begrepet by- og bygdeliv blir her definert som opphold og fysisk
aktivitet i byer og tettsteder. Sentralt for temaet friluftsliv / by- og bygdeliv er folk sin bruk og
opplevelse av det naturlige og menneskepåvirkede landskapet inklusive byer og tettsteder.
Gjennomgangen i denne rapporten baserer seg på registreringskategorier fra v712, men er tilpasset
et overordnet nivå. Gjennomgangen er i all hovedsak ment som en tidlig konfliktpotensialvurdering
for deltemaet. Konfliktpotensialet er beskrevet per registreringskategori.
Tiltaksområdet strekker seg fra Opsanger i Kvinnherad kommune, via Huglo i Stord kommune til øya
Skorpo og Hodnaneset i Tysnes kommune.
Følgende kartgrunnlag og kilder er benyttet som grunnlag for vurderingene
•

Vestland fylkeskommune sin innsynsløsning for kartfestet informasjon (fylkesatlas.no)

•

Kartlegging av friluftsområder i Stord, Kvinnherad og Tysnes

•

Turtjenesten ut.no

•

Vegkart.no

På øya Huglo er det dagsturruten Nordhuglo-Høgafjellet registrert i det offentlige kartgrunnlaget
(DOK). Mulig vegtrase vil trolig ikke føre til nevneverdige virkninger for denne, men bør vurderes
nærmere ved videre detaljering og støyvurdering. På Sundesida er det registrert en sjørute for
padling mellom Sundevåg og Kretevika. Innenfor studieområdet er det ingen statlig sikrede
friluftsområder, men det er kartlagt og verdisatt flere friluftsområder. Disse gjennomgås i geografisk
avgrensede områder under.
Friluftsområder på Sundesiden
På Sundesiden er alle alternativ tenkt hovedsakelig somdagsone frem til brukryssing med unntak av
et kortere strekk i tunnel. Konfliktpotensialet er derfor antatt likt for alle alternativ. Traseene vil gå
gjennom det som er registrert som de svært viktige friluftsområdene Trollskogen (Eventyrskog med
blant annet utskjærte trollfigurer og Kaldestadåsen-Fenafjell (turområde). Videre går traseene
gjennom de viktige friluftsområdene Beltesnes-Vågsdalen-Øvre Bjelland (nærturterreng) og
Bjellandneset (turområde med tilrettelegging av blant annet badeplass). Dette tilsier et høyt
konfliktpotensiale for deltemaet på Sundesiden.
Friluftsområder på Huglo
Ved ilandføring av bru på Huglo er det særlig den sørligste traseen som vurderes å ha høyest
konfliktpotensial da Brandvikneset også er registrert som et svært viktig friluftsområde. I
kartleggingen utført av Stord kommune og Plan Vest knyttes verdiene for friluftsliv seg i hovedsak til
naturmangfoldsverdiene og at området er viktig strandsone. Det vektlegges at området er satt av
som LNF i KPA der det også er vist hensynssone friluftsliv over området. Traseene som går lengst aust
vil også påvirke det viktige friluftsområdet Høgafjellet, men mest for turveger og bebyggelse i
området. Trasé videre nordover på Huglo vil trolig ha minimal konflikt med friluftslivinteresser.
Friluftsområder på Skorpo
På Skorpo går de østligste traseene i utkanten av det registrerte friluftsområdet Skorpo
(utfartsområde). Området er stort og på virkningen vil trolig påvirkes minimalt, men bør undersøkes
nærmere ved en videre detaljering av tiltaket. De nordligste traseene vil også påvirke det viktige
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friluftsområdet Flakkavågen (Strandsone) noe. Aktiviteter i området som kajakkpadling kan holde
fram ved realisering av tiltaket, men vil trolig bli noe mindre attraktivt da bru kan forstyrre det noe
urørte inntrykket området har i dag.

Figur 7-17: Oversikt over registrerte friluftsområder i- og rundt planområdet. Kilde kartdata: Vestland
fylkeskommune

Strandsone
Strandsonen er generelt av stor nasjonal interesse og det er et mål å avgrense bygging i strandsonen.
I 100‐ metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur‐ og kulturmiljø,
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Tiltaket vil påvirke strandsonen i alle tre kommuner
som inngår i tiltaksområdet. Alle disse kommunene er i «Statlige planretningslinjer for differensiert
forvaltning av strandsonen langs sjøen» definert som kommuner med mindre arealpress. I slike
områder tilsier retningslinjene at byggeforbud i 100-metersbeltet gjelder generelt. Men det åpnes i
noe grad for utbygging etter en konkret vurdering av lokale forhold.
Kartet i figur 4‑3 viser at store deler av tiltaksområdet, teoretisk sett ut fra nærhet til bygg, er
potensielt tilgjengelig som strandsone. Men store deler av den potensielt tilgjengelige strandsonen
ligger i terreng med helling over 10 grader. Flere steder, spesielt nord på Huglo og østlig ilandføring
på Skorpo er det svært bratt med helling større enn 25 grader. Dette tilsier at potensiell konflikt med
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friluftsliv er liten i disse områdene. Også landsetting på Huglo sør og på Sundesida ser ut til å være
mindre konfliktfylt sett isolert sett i forhold til strandsone. Men Ilandsetting på de sørligste traseene
på Huglo har et potensiale for å stykke opp et strandsoneområde med en del potensiale for friluftsliv
langs sjøen.

Figur 7-18: Figur viser potensielt tilgjengelig strandsone basert på inngrepsfrie områder og terrenghelling. Kilde:
ssb.no.

Ferdselsforbindelseslinjer
Når det gjelder ferdselslinjer er tilbudet til gående og syklende i all hovedsak langs offentlig veg
innenfor tiltaksområdet uten spesiell tilrettelegging (vegkart.no). Ferdselslinjene har derfor lav verdi
for myke trafikanter i eksisterende situasjon og har stort potensiale for forbedring. Turstier er
vurdert under friluftsliv.
Andre verdier for by/bygdeliv
Resterende kategorier for utredningsområdet slik som lekeområder og urbane uteområder er ikke
undersøkt i detalj innenfor tiltaksområdet. Traseene går ikke innom tett bebygde områder og
eventuelle konsekvenser for boliger og fritidseiendommer vil trolig fremgå av prissatte kostnader.
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Kulturarv
Tema Kulturarv er spor menneskelig virksomhet gjennom historien knyttet til kulturminne,
kulturmiljø og kulturhistorisk landskap.
Følgende kartgrunnlag og kilde er benyttet som grunnlag

•

Askeladden (Riksantikvaren) (Askeladden, 2020)
En har omtalt og vurdert kulturminner og kulturmiljø hvor det er risiko for vesentlige, negative
konsekvenser. Visuell påvirkning av veg og bru over lengre avstand er ikke vurdert. Bru mellom
Sunde og Huglo vil bl.a. være synlig på lang avstand fra flere kulturmiljø i Hardangerfjorden. Det er
vist utsnitt av kart med registrerte kulturminner og alternative veglinjer.
Tiltaksområdet strekker seg fra Opsanger i Kvinnherad kommune, via Huglo i Stord kommune til
Skorpo og Hodnaneset i Tysnes kommune. Det er et område med mange registrerte kulturminne
både fra nyere og forhistorisk tid.

Kvinnherad – Opsangervegen – Rugsekken

Figur 7-19: Registrerte kulturminner mellom Opsangervegen og Rugsekken i Kvinnherad. Svart line er dag i
vegen, blå line er tunnel og grå line er bru. Kilde Askeladden

Registrerte verdier
Det er ingen kjente registrerte kulturminner i tiltaksområdet. Et automatisk freda kulturminne, ei
gravrøys på Rugsekken ligg svært nær bru over fjorden, Askeladden ID 45425. På Åsgardsholmen ca.
400 meter nord for bru er det registrert en bautastein, Askeladden ID 55159. Det er flere automatisk
freda kulturminner i området, men disse ligger i større avstand til tiltak.
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Det er en rekke SEFRAK-registrerte bygg i området, bygg i gardstun og i tettstedet Sunde. De fleste av
disse ligg i større avstand til tiltak. Ett gårdstun med ett SEFRAK-registrert bygg ved Troåsen vil ligge
nær veg i dagen.
Vurdering av konsekvenser
Bru kjem nær/i konflikt med ei gravrøys som er automatisk freda. En vurderer at brua berører og
endrer kulturminne og kulturmiljø og får en vesentlig negativ konsekvens. Det er ingen forskjell på
alternativene når det gjelder vurdering av potensial for konflikt og negativ konsekvens.
Stord – Huglo

Alter
nativ
3
Figur 7-20: Registrerte kulturminner mellom Brandvikneset og Utføro på Huglo, Stord. Svart line er dag i vegen,
blå line er tunnel og grå line er bru. Kilde Askeladden

Registrerte verdier
Det er ingen kjente registrerte kulturminner i tiltaksområdet. Det er flere automatisk freda
kulturminner i området, men disse ligger i større avstand til tiltak.
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Det er flere SEFRAK-registrerte bygg på Haukanes, bygg i gardstun og naustmiljø. Området er i stor
grad uberørt av nyere tids aktivitet.
Vurdering av konsekvenser
Sørlig alternativ, alternativ 3, vil i mindre grad berøre kulturmiljø med bygg og gårdstun på Haukanes.
De andre alternativene vil berøre og svekke sammenhengen i en stor del av kulturmiljø med bygg i
gårdstun og naustmiljø. En vurderer at alle alternativ, med unntak av alternativ 3, til å berøre og
endre kulturmiljø og få en negativ konsekvens.
Tysnes – Skorpo og Hodnaneset

Alter
nativ
8

Figur 7-21: Registrerte kulturminner mellom Skipavik på Skorpo og Hodnaneset, Tysnes. Svart line er dag i
vegen, blå line er tunnel og grå line er bru. Kilde Askeladden

10218117-TVF-RAP-001

18.09. 2020 / 00

Side 80 av 90

Sunnfast

multiconsult.no
7 Konsekvenser

Registrerte verdier
Det er ingen kjente registrerte kulturminner i tiltaksområdet. Det er registrert enkelte automatisk
freda kulturminner i området. Bl.a. to bygdeborger, en bygdeborg på Laukhamarsåta som er
automatisk freda, Askeladden ID 6064 og en mulig bygdeborg på Paddeborgo som har uavklart
vernestatus, Askeladden ID 132183 på Skorpo. Området på Skorpo er uberørt av nyere tids aktivitet.
Vurdering av konsekvenser
Det vestligste alternativet, alternativ 8, vil ikke berøre kulturmiljø med bygdeborger. De andre
alternativene vil berøre og svekke sammenhengen mellom bygdeborgene. En vurderer at alle
alternativ, med unntak av alternativ 8, til å berøre og endre kulturmiljø og få en negativ konsekvens.
7.3.5 Sammenstilling av ikke-prissatte virkninger
Tabell 7-5 gir oversikt over vurdering av ikke-prissatte virkninger i kapitlene 7.3.1 – 7.3.4.
Tabell 7-5: Sammenstilling av ikke-prissatte virkninger.
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Regionale virkninger
I dette avsnittet vurderes regionale effekter av Sunnfastprosjektet.
Drøftingen vil dreie seg om agglomerasjons- eller mernytteeffekter. Grunnen til dette er at slike
effekter kan tallfestes og vurderes på samme måte som trafikkantnytte. Disse effektene sier noe om
den ekstra verdiskapingen (i tillegg til trafikantnytten som beregnes i transportmodellen) som vil
kunne skje i samfunnet ved bygging av en ny fast forbindelse. Dette dreier seg om mer innovasjon,
bedre fungerende arbeidsmarkeder og deling av alle typer felles infrastruktur og tjenestetilbud i
kommunen. På mange måter er den ekstra verdiskapingen et speil av andre positive regionale
effekter som for eksempel økt folketall, flere arbeidsplasser, nye næringer, mer pendling, høyere
skatteinntekter, bedre offentlig tjenestetilbud og andre positive virkninger for Sunnhordland.

7.4.1

Hva er agglomerasjon?
Verden er organisert rundt byer og tettsteder. I slike områder finnes en stor andel av
arbeidsplassene, noe som skyldes mange faktorer, bl.a. fremveksten av en stor industri og
tjenestesektor. Dannelse av byer eller regionale sentra som sådan representerer et viktig fenomen
innenfor forskning på feltet regionaløkonomi. Slike sentra kalles ofte agglomerasjoner. En gren
innenfor dette fagfeltet ser på om byer og tettsteder representerer noe spesielt med hensyn til
verdiskaping. En innsikt er at jo tettere en by eller tettsted er, desto høyere er verdiskapingen på
stedet. Dette kalles agglomerasjonseffekter. Et annet navn som er mye brukt er mernytte.
«Mernytte» fordi det kommer i tillegg til effekter fra den vanlige nytte/kostnadsanalysen. I rapporten
brukes stort sett begrepet mernytteeffekter.
I litteraturen som omhandler økonomisk tetthet, er det tre hovedmekanismer som fører til at høy
tetthet gir høy produktivitet. Disse tre mekanismene er samsvar, deling og læring 2 .
• Bedre samsvar innebærer at et større arbeidsmarked i en relativt stor agglomerasjon vil
representere bedre matching mellom hva arbeidstakere kan tilby av kompetanse og bedriftenes
behov. Produktivitetsgevinster kan dermed oppstå ved at færre arbeidstakere blir tvunget til å ta
jobber de er overkvalifisert for samtidig som bedriftene vil unngå å måtte bruke mye ressurser til
opplæring av de ansatte. En annen effekt av et større arbeidsmarked er at det kan føre til sterkere
konkurranse om arbeidskraften som igjen reduserer bedriftenes kostnader.
• Mekanismen deling kan føre til økt produktivitet som følge av ulike årsaker. For det første vil en
deling av markedet for varer og tjenester kunne gi økt produktivitet. I områder med høy tetthet er
det i tillegg grunn til å forvente at bedriftene både får tilgang til et variert sett med innsatsvarer
og tjenester, og at konkurransen i markedene blir mer velfungerende. For det andre kan bedrifter
oppnå produktivitetsgevinster ved å dele et arbeidsmarked.
• Mer og bedre læring og akkumulering av kunnskap i områder hvor tettheten av økonomisk
aktivitet er høy, kan ha mange forklaringer. Sett fra et bedriftsperspektiv vil områder med høy
tetthet og en allsidig næringsstruktur være attraktivt for bedrifter i en etableringsfase. En høy
etableringstakt vil føre til en relativt sterk innovasjonstakt og produktivitetsvekst i et område. Det
å være nær andre med bedre ferdigheter eller høyere kunnskaper bidrar til å styrke egne
incentiver til å selv skaffe seg bedre kunnskap. I tillegg vil takten for utveksling av ideer være
høyere i en sterk agglomerasjon. Sterkere akkumulering av kunnskap i agglomerasjoner vil bidra
til økt produktivitet.

2

Teksten i de tre kulepunktene er basert på en artikkel i Samfunnsøkonomen NR. 7 2012 hvor forfatteren av dette kapitlet også var medforfatter
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Måling av agglomerasjon
For å operasjonalisere tetthetsbegrepet og beregne størrelsen på en agglomerasjon konstruerer vi en
tetthetsindeks. For alle steder, for eksempel Kvinnherad, består formelen av:
• Antall sysselsatte i eget sted
• Antall sysselsatte i naboområdene
• Avstander til andre naboområder
Bergen

Stord

Kvinnherad
Figur 7-22 Kvinnherad inngår i en agglomerasjon som blant annet omfatter Stord og Bergen

I figuren har vi for eksemplets skyld bare tegnet inn Kvinnherad og to naboområder, Stord og Bergen.
Tetthetsindeksen for Kvinnherad tar utgangspunkt i antall sysselsatte i kommunen. Men i indeksen
inkluderer vi også omkringliggende områder. Slik sett vil Stord og Bergen gi impulser til Kvinnherads
tetthet. Størrelsen på impulsen avhenger av avstand og antall sysselsatte i nabobyene. I dette
eksemplet vil Stord veie tungt på grunn av den relativt korte avstanden, mens Bergen vil veie relativt
tungt i kraft av sin størrelse. På denne måten vil mange byer/tettsteder som ligger nær hverandre
kunne utgjøre én stor agglomerasjon. Dersom de ligger langt fra hverandre, vil hver enkelt by eller
tettsted utgjøre separate økonomiske enheter.
Formelen vi bruker for å beregne tetthetsindeksen er

Hvor w er lønn, som brukes som en indikator på produktivitet. Desto mer produktiv arbeidskraften
på et sted er, desto høyere vil lønnen være. S er sysselsetting og r er avstand mellom to steder. Når vi
beregner indeksen for kommune i, inngår avstand til og sysselsetting i alle andre kommuner j.
Siden avstand inngår i tetthetsindeksen, kan vi beregne virkninger av redusert avstand, for eksempel
redusert kjøretid mellom Stord og Bergen på den ene siden og Kvinnherad på den andre. Med
redusert kjøretid vil tettheten øke i hele regionen, i særdeleshet i områdene som er relativt nær
Sunnfast. Økt tetthet vil føre til økt verdiskaping i hele regionen.
7.4.3

Agglomerasjon og verdiskaping
Som nevnt finnes det en omfattende litteratur om sammenhengen mellom agglomerasjon og
verdiskaping. Multiconsult har utviklet en egen modell basert på denne litteraturen som har estimert
sammenhengen på norske data. Multiconsult modell opererer med grunnkretser som enhet. Det gir
mulighet for en mer detaljert vurdering av verdiskapingseffekter enn dersom man benytter
kommuner som enhet.
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Vanligvis benyttes lønn som en indikator på forskjeller i lokal verdiskaping. Begrunnelsen for dette er
at lønnsforskjeller representerer forskjeller i produktivitet, jo høyere verdiskaping per time for en
ansatt jo høyere vil lønnen være. Spørsmålet er derfor om det er noen sammenheng mellom lønn
rundt om i Norge og tetthetsindeksen. Det viser seg å være en klar sammenheng.
Det er gjennomført en regresjonsanalyse med vår modell 3 . Den viser en elastisitet på 0,07 mellom
tetthetsindeksen på den ene siden og produktivitet (lønn) på den andre. Dette betyr at én prosents
økning i tetthet gir 0,07 prosent økning i produktivitet. Forklaringskraften av modellen er høy, med
over 30 prosent korrelasjon mellom faktiske og estimerte data.
Dette gir et komplett analyseopplegg for å beregne verdiskapingseffekter av Sunnfast. Vi kan bruke
input fra transportmodeller, for eksempel RTM, for å sammenligne reisetid mellom ulike
grunnkretser med og uten Sunnfastforbindelsen. Effekten av redusert kjøretid på tetthet beregnes i
våre databaser, og på basis av dette anslås verdiskapingseffekten av prosjektet for regionen.
7.4.4

Mernytte av Sunnfastforbindelsen
Sunnfast vil bety store reduksjoner i reisetid for reiser mellom Stord og Kvinnherad. Som vist over er
det grunn til å regne med at dette vil gi mernytteeffekter.
Mernytteeffektene av et ferjeavløsningsprosjekt forventes å være relativt høye. Grunnen er at en
ferje gir lang reisetid, både i form av tid til venting, om bord-/ilandkjøring og overfart. I våre
beregninger er reisetiden med bil fra Husnes til Leirvik beregnet redusert fra 103 (inklusiv skjult
ventetid) til 21 minutter. En så stor reisetidsreduksjon innebærer at Husnes og Leirvik nærmest blir å
regne som én agglomerasjon bestående av to sentra. Dette er svært stor forskjell fra i dag hvor de to
stedene agglomerasjonsmessig er å regne som helt separate.
Tetthetsverdier har normalt en spennvidde fra 6 til 12. Bergen kommune har eksempelvis verdier i
størrelsesorden 11,5. Kvinnherad ligger til sammenligning helt i den andre enden av skalaen med
noen av de laveste verdiene langs hele Vestlandet. Stord ligger midt imellom gitt forutsetningen om
at E39 blir ferjefri mellom Stord og Bergen. Dette er en illustrasjon av forskjellen på å ligge nær
hovedveg og langt unna. Stord ligger langs E39, og er relativt godt integrert med Haugesund og
Bergen, i alle fall sammenlignet med Kvinnherad.
Dersom vi legger reisetidsbesparelsen direkte inn i agglomerasjonsmodellen får vi store nytteverdier.
Den årlige verdien tilsvarer 220 millioner kroner. Nesten hele denne mernytteeffekten (85 prosent)
kommer i Kvinnherad kommune. Produktivitetseffekten er her over 9 prosent, dvs. at lønningene i
Kvinnherad på sikt vil utligne seg med lønningene på Stord dersom Sunnfast realiseres.
Beregningen indikerer stor mernytte for Sunnfast. Følgende momenter bør hensyntas i tolkingen av
tallene.
• Bilferja er i dag ikke eneste transportalternativ mellom Husnes (Sunde) og Leirvik. Det går en
hurtigbåt i tillegg. Mange bruker nok denne muligheten til pendling. Reisetiden er ifølge Google
maps kun 35 minutter med buss og ferje. Dette betyr at redusert reisetid for bilreiser overdriver
den reelle besparelsen for mange reisende. Det er usikkert hvor mye dette har å si. På den annen
side vil en vegforbindelse uansett redusere reisetiden med bil mye for de som ikke skal fra
sentrum til sentrum.
• Sunnfastforbindelsen vil måtte delfinansieres gjennom bompenger, og bompengene gjør at
arbeidspendlingen mellom Kvinnherad og andre kommuner blir redusert sammenlignet med en
situasjon med Sunnfast uten brukerbetaling. Det er usikkert hvordan dette vil påvirke mernytten.

3

b0, b1 og b2 i tabellen tilsvarer 1, 2 og 3 i formelen over
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Større integrasjon mellom to byer eller tettsteder som følge av redusert reisetid forutsetter ikke
at det utløser en veldig omfattende pendling. De fleste velger seg en arbeidsvei på 20-30
minutter, selv om de bor i en stor agglomerasjon. Agglomerasjonseffektene må vi derfor anta at
skjer i små sprang og over tid. Under betydelig usikkerhet velger vi å ikke la bompenger påvirke
anslaget på mernytteeffekter.
• Vi vet lite om hvor raskt mernytteeffekter utvikler seg etter et større samferdselsprosjekt. Det er
rimelig å anta at effektene av et prosjekt tømmes raskere ut desto mindre mernytten er. Vanligvis
for vegprosjekter er effektene på arbeidskraftproduktiviteten et par promille. For Sunnfasts
vedkommende som er et ferjeavløsningsprosjekt, er effektene beregnet å være nesten 9
prosentpoeng. Det er derfor grunn til å regne med at mernytteeffektene vil fordele seg over
lengre tid. Vi har ingen empiri for dette, noen som delvis skyldes at effektene i de fleste tilfeller er
relativt små og vanskelige å måle. I nåverdiberegningen legges det til grunn at beregnet mernytte
gradvis slår inn over 20 år.
• Tetthetsindeksen til Kvinnherad er som nevnt over lav. Modellen er slik at et vegprosjekt i et
område med lav tetthet vil øke produktiviteten prosentvis mye høyere enn et prosjekt i et sentralt
område med høy tetthet. Dermed blir mernytteeffekten prosentvis veldig høy når lite tilgjengelige
områder inkluderes i mer sentrale områder.
Samlet vurderes mernytten av Sunnfast å være i størrelsesorden 1 milliard kroner regnet som
nåverdi. Tallet er lavere enn det som kommer direkte ut av modellen, blant annet som følge av
kulepunktene over.
I vurderingen må det tas med at Sunnfast ikke fremstår som et prosjekt som gir like mye mernytte for
hele regionen. Kvinnherad kommune får som sagt hele 85 prosent av mernytten. Regionale
virkninger for Stord kommune er til sammenligning bare 60 millioner kroner regnet som nåverdi.
Mernytten er stort sett avgrenset til kommunene Sveio, Bømlo, Fitjar, Tysnes, Jondal og Odda. De to
sistnevnte er fra 2020 slått sammen med Ullensvang til nye Ullensvang kommune.

8

Finansiering
Sunnfast kan med dagens regelverk tenkes finansiert med midler fra følgende kilder:
• Fylkeskommunen
• Bompenger, jf. Statens vegvesens Håndbok V718 Bompengeprosjekter (Statens vegvesen, 2019)
• Ferjeavløsningsmidler, jf. retningslinjer for ferjeavløsningsordninga for fylkesvegferjer
(Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2017)
Videre er det mulig at fylkeskommunen i tillegg til ordinære midler til fylkesveger kan bidra med
innsparte tilskuddsmidler til hurtigbåtruter som avløses av Sunnfast. Det er imidlertid mulig noe av
disse midlene bør brukes til delfinansiering av busstilbud der det tidligere var tilbud med hurtigbåt.
Denne utredningen omfatter en enkel vurdering av bompengepotensial ved hjelp av modellen
BOMFIN, og noen betraktninger rundt mulig bidrag fra ferjeavløsningsmidler, eventuelt supplert med
midler som fylkeskommunen kan spare ved nedlegging av hurtigbåtruter.
Multiconsult vurderer ikke størrelsen av bidrag over fylkeskommunens budsjett til dette prosjektet.
Ifølge retningslinjene for bompengeprosjekter skal bompenger utgjøre minimum 50 prosent av
finansieringen (Statens vegvesen, 2019). Prioritering av ordinære budsjettmidler må skje ut fra en
helhetlig vurdering av hele porteføljen av aktuelle fylkesvegprosjekter i Vestland.
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Bompenger
I dette avsnittet behandles potensial for bompengefinansiering av låneopptak. Lån vil måtte dekke
kostnader som ikke finansieres på andre måter. I praksis vil det være bompengeselskapet som tar
opp lånet etter prosjektavtale med Statens vegvesen og tilbakebetaler lånet med bompengemidlene.
Plassering av bomstasjoner må skje ut fra nytteprinsippet for å unngå «gratispassasjerer» som har
nytte av prosjektet uten å betale bompenger. Dette er også viktig for å utnytte potensialet for
brukerfinansiering. Den nye veglenken i Sunnfast-prosjektet vil ha svært få start- og målpunkter
underveis mellom de to kryssene med eksisterende vegnett. En bomstasjon på flytebrua vil derfor
fange nesten alle bilturer på den nye vegforbindelsen. Et system med én bomstasjon er gunstig for å
begrense kostnader for bompengeinnkreving.
Det overordnede regnestykket består i å sette opp en årlig kontantstrøm for hele prosjektet som
omfatter
• Anleggskostnader
• Inntekter fra bompenger
• Nedbetalingsplan for låneavdrag og renter

8.1.1

Forutsetninger
Det er noen basisforutsetninger som må fastsettes for å kunne etablere kontantstrømmen og
beregne bidrag fra bompenger.
ÅDT for Sunnfast
I 2050 antar vi at til sammen 3.720 kjøretøy vil passere bomsnittet i Sunnfast, jf. Kapittel 7.1. Dette vil
være en blanding av lette og tunge kjøretøy. Andelen tunge er antatt å være 15 prosent.
Beregningsteknisk må vi også gjøre en forutsetning om årlig trafikkvekst. Fra Norconsultrapporten
har vi trafikkdata for både 2030 og 2050 (Norconsult, 2018). Disse indikerer en trafikkvekst i området
på 1,8 prosent. Dette betyr at når Sunnfast åpnes vil ÅDT være 2.570 biler.
Rente og nedbetalingsplan
I Statens vegvesens veileder for bompengeprosjekter er det fastlagt standard forutsetninger om
renter i mulighetsstudier for bompengeprosjekter. I de første ti årene skal det brukes en sats på 5,5
prosent, mens for de resterende årene skal benyttes 6,5 prosent.
Dette er relativt høye rentesatser. I 2018 betalte bompengeselskapene en effektiv rente på under tre
prosent, ifølge Statens vegvesens rapport om bompengeinnkreving fra 2018 (Statens vegvesen,
2019).
Bompengeandel og -periode
I veilederen er det sagt at bompengeandelen som hovedregel skal være 50 prosent, men dette er
ikke et absolutt krav. Vi legger 50 prosent til grunn i våre beregninger. Dette betyr at
bompengeinntektene skal dekke opp halvparten av kostnadene ved Sunnfast.
Bompengeperioden skal i hovedregelen være 15 år. For ferjeavløsningsprosjekter kan det imidlertid
vurderes en lengre periode, for eksempel 20 år. For ferjeavløsningsprosjekter er det i prinsippet også
mulig med forhåndsinnkreving, det vil si oppstart av bompenger før anleggsstart. Slik
forhåndsinnkreving innebærer i praksis en økt takst på ferja i årene med anleggsarbeid.
For enkelthets skyld vil vi i det videre beregningene benytte en nedtalingstid på 20 år, men uten
forhåndsinnkreving.
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Prisstigning
Regnestykket for bompengefinansiering settes opp i løpende kroner fordi avdrag og renter ikke kan
beregnes i faste 2020-kroneverdi. Vi har derfor behov for å gjøre forutsetning om prisstigning.
Prisstigningen omfatter både anleggskostnader og bompengetakster.
I Vegvesenets veileder er det henvist til Forskrift om pengepolitikk for å fastsette årlig prisvekst.
Forskriften fastsetter inflasjonsmålet som Norges bank skal styre etter. For tiden er målet to prosent.
Dette betyr at vi forutsetter at bompengeinntektene vil øke med to prosent årlig, og at
anleggskostnadene vil øke tilsvarende ut fra våre anslag på investeringskostnader som er i dagens
kroneverdi.
Anleggsstart og gjennomføring
De samlede kostnadene for å etablere Sunnfast er beregnet til mellom 6,4-7,0 mrd kroner, jf. kapittel
6.
Vi legger til grunn at prosjektet kan gjennomføres på fire år. Beregningsteknisk antar vi anleggsstart i
2027 og åpning for trafikk i 2031. Rent teknisk har vi valgt disse årene siden det da matcher med
RTM-beregningene som er 2050, 20 år senere.
Innkrevingskostnader
I rapporten om bompengeprosjekter fra Vegvesenet er det vist data for kostnader per passering for
ulike bompengeprosjekter. For de minste prosjektene ligger kostnadene i størrelsesorden to til ti
kroner per passering. De fleste synes å ligge rundt tre kroner. På «øyemål» har vi beregningsteknisk
anslått kostnaden for prosjekter med samme trafikkgrunnlag som Sunnfast til å være tre kroner per
passering.
8.1.2

Resultater
Basert på forutsetningene som er gitt over, kan en beregne en kontantstrøm med inntekter og
utgifter for prosjektet fra anleggsstart i 2027 til 2050. Forutsatt en gjennomsnittlig bompengesats på
230 kroner vil 20 års bompengeperiode til 2050 nedbetale renter og lån.
Tabellen viser en oversikt over resultatene for beregningen.

Tabell 8-1 Bompengebidrag. Mill. 2020-kr
Inntekter og kostnader
Investeringskostnader
Netto rentekostnader
Innkrevingskostnader
Offentlige midler
Brutto bompenger
Bompengebidrag

Mill. 2020-kr
6 450
1 877
55
3 225
5 157
3 225

Totalt sett antar vi om lag 6,45 mrd. kroner i anleggskostnader, dvs. det billigste av de to
alternativene. Av dette antar vi at halvparten av kostnadene dekkes fra offentlige tilskudd, totalt 3,2
mrd. kroner. I tillegg kommer 55 mill. kroner i innkrevingskostnader for bompengene.
Ved hjelp av BOMFIN (Bomfin.xlsx) setter vi opp kontantstrømmen i prosjektet. Resultatet fra
beregningen er at en gjennomsnittlig takst på 230 kroner gir en nedbetalingstid på 20 år. Denne
10218117-TVF-RAP-001

18.09. 2020 / 00

Side 87 av 90

Sunnfast

multiconsult.no
8 Finansiering

taksten er et gjennomsnitt for alle takstgrupper for både lette og tunge kjøretøy, samt med ulike
rabattordninger knyttet til Autopass-abonnement. Til sammenligning er gjennomsnittet for alle
takstgrupper på dagens ferjeforbindelse er 174 kroner.
Figuren under illustrerer renter og avdrag i prosjektet. Sammen med innkrevingskostnadene utgjør
renter og avdrag utgiftskomponentene i bompengeprosjektet. Innkrevingen utgjør imidlertid bare et
par prosent av utgiftene og er derfor for enkelthets skyld tatt ut av figuren.

Figur 8-1 Renter og avdrag for Sunnfast, løpende kroneverdi (2027-50)

De røde søylene viser avdrag på lån og de blå søylene viser renter.
De første fire årene vil det være et stort låneopptak for å betale anleggskostnadene. Dette er
illustrert som «negative» avdrag. Til sammen vil låneopptaket være 4,2 mrd. kroner i løpende
kroneverdi. Opptaket er 300 mill. kroner høyere enn anleggskostnadene. Grunnen til denne
differansen er at noe av låneopptaket vil være akkumulerte renter som tillegges gjelden, siden
inntektene fra bompengene først kommer i 2031, fire år etter anleggsstart.
Fra og med 2031 starter bompengeinnkrevingen og prosjektet vil kunne betale renter og ordinære
avdrag på lånet. Dette er vist som positive avdrag på de røde søylene. Summen av de blå og røde
søylene tilsvarer bompengeinntektene. De første årene er inntektene på om lag 270 mill. kroner.
Frem til 2050 øker dette til over 550 mill. kroner. Økningen skyldes delvis økt trafikk samt at den
generelle prisstigningen på to prosent årlig.
I 2031 går nesten 80 prosent av inntektene til å betale renter på lånet. Andelen rentebetalinger faller
imidlertid i takt ned at gjelden blir nedbetalt.
I 2050 vil lånet være nedbetalt og bompengeprosjektet kan avvikles.
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Ferjeavløsningsmidler
I 2019 brukte Hordaland fylkeskommune 403 mill. kr til drift av fylkesvegferjer (Hordaland
fylkeskommune, 2019). I Vestland fylkeskommunes budsjett for 2020 er netto driftsutgifter
(fylkeskommunalt tilskudd) for ferje anslått til ca. 900 mill. kr. Vi har ikke funnet tall for
enkeltsamband.
Fylkeskommunens behov for midler til ferjer ligger inne i grunnlag for beregning av rammetilskuddet
fra staten. Nedlegging av samband som følge av nye vegforbindelser vil derfor i utgangspunktet bety
reduksjon i rammetilskuddet. Gjennom ordning med ferjeavløsningsmidler er det åpnet for at
redusert tilskudd kan brukes til finansiering av veg som avløser fylkesvegferje.
Ordningen kan utgjøre et betydelig bidrag til finansiering. For Fjelbergsambandet i Kvinnherad er det
antydet at eventuelle ferjeavløsningsmidler kan utgjøre i størrelsesorden 800 mill. kr for bygging av
veg til Fjelbergøy med ca. 100 bosatte.
Samferdselsdepartementet avgjør hvilke samband som skal få midler fra ordningen ut fra søknad fra
fylkeskommunen, mens Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsetter størrelsen på
ferjeavløsningsmidlene (Samferdselsdepartementet og Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, 2017). Fylkeskommunene skal be om forhåndsavklaring fra
Samferdselsdepartementet før de sender søknad om ferjeavløsningsmidler. I denne forbindelse skal
fylkeskommunen også be Kommunal- og moderniseringsdepartementet om et overslag for
tilskuddet.
Fylkeskommunen får utbetalt ferjeavløsingsmidler for nominelle byggekostnader, minus bompenger
og merverdikompensasjon pluss 50 prosent av beregnede rentekostnader. Beregnet beløp ligger fast
i inntil 40 år, men samlet beløp skal ikke overstige kostnaden for ferjeavløsningsprosjektet.

8.3

Finansiering med innsparte tilskuddsmidler til hurtigbåtruter
Finansiering med innsparte tilskuddsmidler til hurtigbåtruter kan være et alternativ. Utbygging av fv.
659 Nordøyvegen i Møre og Romsdal er delfinansiert med innsparte midler til drift av hurtigbåtruter.
Det er vanskelig å finne tall for kostnader og tilskudd for de rutene som eventuelt kan legges ned
etter bygging av Sunnfast. I dette kapitlet refereres bare tall for økonomien i drift av hurtigbåter og
fylkeskommunens (Hordaland og Vestland) ressursbruk til hurtigbåter.
I 2019 brukte Hordaland fylkeskommune 198 mill. kr til drift av båtruter (Hordaland fylkeskommune,
2019). I Vestland fylkeskommunes budsjett for 2020 er netto driftsutgifter (fylkeskommunalt
tilskudd) for båtrutene oppgitt til ca. 280 mill. kr.
Høsten 2017 ble Trafikkplan båt vedtatt i fylkestinget i Hordaland (Skyss, 2017). Ifølge planen er
kapital- og driftskostnader for båttrafikk generelt høyere enn for buss. Tilskudd til båt
(bruttokontrakt) utgjør 73 prosent av kostnadene, mens andelen for buss er 60 prosent.
Fylkeskommunen subsidierer hver påstigende båtpassasjer med gjennomsnittlig 124 kr. Tilsvarende
tall for buss i Hordaland utenom Bergensområdet er 70 kr.

9

Vedleggsliste
Vedlegg 1 - Miljølaster
Vedlegg 2 – Analyserapport
Vedlegg 3 – Tegninger
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