Jeg har en drøm:

Hamnsund - Ålesund rådhus på
ca 15 minutter.

Hårete mål?

Hamnsundsambandet i drift fra

2020.

Kjell Sandli
Daglig leder
Hamnsundsambandet A/S

Agenda.
• Litt om Hamnsundsambandet
• Litt om Hamnsundsambandet A/S
• Sambandets formål?
• Men først en rask presentasjon.

Kjell Sandli
• Halvt Romsdaling, bodd i Ålesund siden 1998, ca. 20 års kommunal
praksis, de siste 6 årene i Aalesunds Handelsforening/Næringsforeningen.
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Adm. dir. i Næringsforeningen, tidl. Aalesunds Handelsforening
Daglig leder i Hamnsundsambandet A/S
Daglig leder i Hareid Fastlandsamband A/S
Daglig leder i Bytunnelen A/S
Daglig leder i Aksla Parkering A/S
Styremedlem i Eksportvegen A/S
Sekretariat for Utviklingsforumet for Ålesund lufthavn, Vigra
Styremedlem i stiftelsen AaIS
++

Hva er Hamnsundsambandet A/S
Stiftet i 2008.
Eies av Haram kommune, Giske kommune, Ålesund kommune, Norbert Engeseth A/S,
Torbjørn Søvikhagen A/S, Sparebanken Møre, Valaker Drift A/S, Martin Uggedal A/S,
Ulmatec Pyro A/S, Nogva Motorfabrikk A/S, Arthur Stokke, Mørenot Holding A/S, Vard
Søviknes, Vikestrand og Søvik A/S, Næringsforeningen – Ålesundregionen, H.
Koppernæs og sønner A/S
I styret sitter: Jan Petter Urke (styreleder) Annfrid Volstad, Arthur Engeseth, Asbjørn
Schjelderup, Geir Stenseth, Hans-Peter Kaaresen,, Odd Egil Valderhaug
Kjell Sandli daglig leder.
Arbeidet er finansiert av eierne + gavemidler fra Sparebanken Møre.

Hva er Hamnsundsambandet?

Om traséene.

Hva er gjort?
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Planprogram
Kommunedelplan del 1
Kommunedelplan del 2
Reguleringsplan
Byggesak
Realisering

Del-analyser/KU-er
•
•
•
•
•

Geologi
Trafikk
Miljø
Natur
Naturressurser

Geologi
• Ut fra tilgjengelig informasjon anses alle
traséalternativene som gjennomførbare.
• Det må utføres grunnundersøkelser (seismikk) for den
traseen som blir valgt og justering av traselinje må
påregnes for å få tilstrekkelig bergoverdekning.
Justering av påhugg må også påregnes for å oppnå
tilstrekkelig bergoverdekning der påhuggene er lagt til
skråninger som er dekket av løsmasser.
• I tillegg er det anbefalt å utføre geotekniske
undersøkelser i forbindelse med fyllinger og bru
mellom Kalvøya og Hamnsund.

Trafikk
• Hamnsundsambandet ser, uavhengig av trasevalget, ut til å være et
samfunnsøkonomisk relativt robust prosjekt.
• Betydelig netto nytte for samfunnet og en nyttekostnadsbrøk
mellom 0.5 og 1.
• Med en sats på 31 kr per passering og selv om man forutsetter en
25 års bompengeperiode ser imidlertid prosjektet ikke ut til å kunne
fullfinansieres med bompenger.
Analysen har imidlertid ikke vært innrettet mot å finne den
bompengesats som maksimerer bompengeinntektene.
• Denne utredingen skulle imidlertid også danne et bedre grunnlag
for å velge mellom de 3-4 traséalternativene. Med bompenger blir
imidlertid alternativene ganske like på nyttesiden. Størrelsen på
investeringskostnadene er da sammen med usikkerhetsmarginer for
kostnadsanslagene for disse, ganske avgjørende for hvilket
alternativ man bør velge.

Natur og landskap
• Middels verdi for landskapsøkologisk/biologisk mangfold.
• Middels verdi for naturtyper og vegetasjon.
• Naturverninteresser har liten verdi.
• Fugl og pattedyr har middels verdi.
• Marint biologisk mangfold har middels verdi.

Naturressurser
JORD- OG SKOGRESSURSER
Jordressursene har liten til middels verdi. Skogressursene har liten verdi. Samlet gir dette liten til
middels verdi for jord- og skogressursene.
FERSKVANNSRESSURSER
Ferskvannsressursene har liten verdi.
MINERAL- OG MASSEFOREKOMSTER
Mineral- og masseforekomster har liten verdi.
HAVBRUKS- OG FISKERIINTERESSER
Det er registrert høstefelt for tare (25B) i området som er vurdert som et høyproduktivt område med
stor verdi. Det er ingen akvakulturlokaliteter, gyteområde for fisk eller fiskeplasser med aktive redskaper
i tiltaks- og influensområdet. Temaet havbruks- og fiskeriinteresser har opp mot stor verdi.
OMRÅDE MED KYSTVANN
Sjøområdet til det planlagte Hamnsundsambandet har gode strøm og utskiftingsforhold med grunne
område som gjør at det er godt egnet som høstefelt for tare og en vurderer at området har middels
verdi.

ÅDT
Langsiktige effekter av de alternative trasene for Hamnsundsambandet etter
bompengesats (2014 prisnivå). ÅDT 2018 ved bomstasjon.
Bompengefritt
Kr 31 per retning Kr 63 per retning
V2 - Ytterland
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Grovt kostnadsanslag
Grovt anslag på investeringskostnader for de ulike alternativene

V2 - Ytterland V3 – Valderøytunnelen E 1 – Kverve E3 - Hella

Lavt anslag (=sannsynlig anslag/1.2)
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Høyt anslag (=sannsynlig anslag*1.2)
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Økonomi
Nøkkeltall for Hamnsundsambandet
• bompengesats kr 31,
•15 års bompengeperiode,
•25-30 % brukerfinansiering,
•høyt anslag på investeringskostnader .

Investeringskostnad
Bompenger
Bompengeandel
Offentlig finansierin

V2
960
276
0.29
684

V3
1200
319
0.27
881

E1
1020
288
0.28
732

E3
1140
284
0.25
856

Hamnsundsambandet – noe å glede seg til
Eiksundsambandet - Nøkkeltall.
• Forventet nedbetalt i 2023.
• Avvikling av bompengeordningen peker mot 2014.
(25% dekkes av brukerne, 75% av storsamfunnet)

• 2000: Prognose: ÅDT på 900.
• 2011: Realitet: ÅDT på 2000.
• Prognose for engangsvekst i ÅDT: 30%.
• Realitet: 95 %.
• Prognose for årlig vekst i ÅDT: 1 %.
• Realitet: 5-6%.

Hva kan man forvente seg av Hamnsundsambandet?
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Hamnsundsambandet vil korte inn avstand og reisetid fra Hamnsund til Ålesund
sentrum med ca. 30-35 minutter.
Hamnsundsambandet vil være viktig for «regionforstørringen» rundt Ålesund.
Hamnsundsambandet vil bidra til å skape en større og mer differensiert bolig- og
arbeidsmarkedsregion.
Hamnsundsambandet vil knytte næringsliv og befolkning i Haram kommune
nærmere til Ålesund lufthavn, Vigra og til regionsenteret Ålesund. Og vice versa.
Hamnsundsambandet vil knytte industrien i Haram nærmere til Høgskolen og det
maritime kompetansesenteret i Ålesund, og til den maritime klynga. Og vice versa.
Hamnsundsambandet legger til rette for mer offentlig samarbeid og effektivisering
på både kommunalt nivå, men også fylkeskommunalt og statlig nivå.
Hamnsundsambandet vil bidra sterkt til at de store offentlige investeringene i
Nordøyvegen får optimal effekt. Trolig vil effekten av de planlagte offentlige
investeringene i Nordøyvegen først komme til sin fulle rett når
Hamnsundsambandet er på plass.
Hamnsundsambandet vil gi lettere tilgang på hele regionens rekreasjonstilbud og
friluftsområder.
Hamnsundsambandet vil være nødvendig for å sikre fast bosetting på Store Kalvøy.

Vegen videre
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Finansiere fase 2 av kommunedelplanarbeidet
Ferdigstille kommunedelplan med utredninger og analyser.
Herunder avklare trasé.
Finansiere detaljregulering.
Regulere, og lage mer eksakte estimat på inntekter og kostnader.
Finansiere byggingen.
Bygge Hamnsundsambandet……………

