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Positivt for Hamnsundsambandet
Arbeidet med kommunedelplan for Hamnsundsambandet
er i full gang. Styret for sambandet valgte å dele arbeidet i to
deler, og resultatene fra arbeidet med del 1 ga positive signaler til å starte arbeidet med del
2 i planleggingen, som nå pågår.
Del 1 i arbeidet med kommunedelplan omhandlet m.a.:

sund sentrum. Betydningen av
et slikt samband har blitt forsterket i og med at prosjektet
Nordøyvegen er i ferd med å
bli en realitet, og at det her er
en forutsetning at Hurtigbåten
mellom Ålesund og Haram/
Nordøyane vil bli lagt ned.

• Miljøundersøkelser i traséområdet
• Geologiske undersøkelser i
traséområdet
• Naturressurser i traséområdet
• Trafikkberegning og samfunnsmessig lønnsomhet
• Teknisk gjennomførbarhet

Med bompenger er de 3 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.

For de tre første punktene var
det ikke noe i de tre delrapportene som konkluderte med
at det var behov for å forandre
på noen av de ulike alternativer
for sambandet.
Alt: V2: Ytterland (Valderøy) –
Store Kalvøy – Hamnsund
Alt: E1: Kverve (Ellingsøy) –
Store Kalvøy – Hamnsund
Alt: E3: Hella (Ellingsøy) Hamnsund

Trafikkberegning og samfunnsmessig lønnsomhet.

Rapporten fra 2013, utarbeidet
av Møre - forskning i samarbeid med Høgskolen i Molde
konkluderer med:
«Hamnsundsambandet ser,
uavhengig av trasévalget, ut
til å være et samfunnsøkonomisk relativt robust prosjekt
med betydelig netto nytte for
samfunnet, med og en nyttekostnadsbrøk mellom 0,5 og 1
for de per dato mest sannsynlige kostnadsanslagene, og
standard forutsetninger for
samfunnsøkonomiske analyser ellers».

Vurdering av bruttonytte på
de ulike traséalternativene.

Full valgfrihet for trafikkantene.
Et
sentralt
poeng
med
Hamnsundsambandet er at
ingen kommer dårligere ut
som følge av tiltaket. Den nye
forbindelsen
representerer
bare en ny mulighet. Dette til
forskjell fra mange fergeavløsningsprosjekter hvor det i ofte
er et spørsmål om hvor tunnelen/brua skal ligge, og dermed
om hvilke geografiske områder
som da kommer bedre ut eller
dårligere ut i forhold til referansealternativet med ferge.
Da vil man fort risikere at sambandet blir en omvei for noen
og en snarvei for andre. Slike
potensielle ulemper har vi ikke
når det gjelder Hamnsundsambandet. Man kan enten velge
å bruke den nye forbindelsen,

Med de bompengesatser som er
analysert i denne utredningen
ser imidlertid prosjektet ikke
ut til å kunne fullfinansieres
med bompenger, og det viser
seg vanskelig å komme over 50
prosent finansieringsgrad med
bompenger med en sats på 31
kr per passering og selv om
man forutsetter en 25 års bompengeperiode.
Analysen har imidlertid heller
ikke vært innrettet mot å finne
den bompengesats som maksimerer bompengeinntektene.

Hamnsundsambandet
støtte fra politisk hold.

har

Hamnsundsambandet AS eies
av kommunene Haram, Giske
og Ålesund sammen med lokalt
næringsliv. For å finansiere del
2 av kommunedelplanen har
selskapet m.a. mottatt 1 mill
kroner fra Fylkestinget. I tillegg kommer tilskudd fra de
tre vertskommunene. Dette
viser at sambandet har bred
politisk støtte, noe som er vik-

tig for å få vedtatt kommunedelplanen når denne foreligger
og senere den mer detaljerte
reguleringsplan for det endelige trasé-alternativet som man

kommer frem til i kommunedelplanarbeidet.
Kjell Sandli,
daglig leder i
Hamnsundsambandet AS

Grovt anslag av investeringskostnadene for de 3 aktuelle
traséalternativene
(+/-20 % oppgitt i mill kroner i 2014 prisnivå):
V2 - Ytterland
E1 - Kverve
E3 - Hella
Lavt anslag
650
700
800
Sannsynlig anslag
800
850
950
Høyt anslag
950
1000
1150
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Vi prioriterer tiltak som rettes mot
barn og unge innenfor idrett og
kultur i vårt kjerneområde. Vi be-

Utbygging av Nordøyvegen vil
forsterke behovet og grunnlaget for Hamnsundsambandet.
Således er Hamnsundsambandet en viktig brikke for å få full
effekt av Nordøyvegen, når
denne er på plass.

handler søknader 6 ganger i året.
Neste søknadsfrist er 15.desember.
Les mer på tafjord.no
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Sambandet innebærer en vesentlig innkorting av reiseavstandene mellom deler
av Haram kommune og Åle-

eller la være, og dermed ha den
samme «standard» som før.

tafjord.no

