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Utvalg: Samferdsel
Møtedato: 24.06.21
Saksbehandler: St q Sørra

Saksnr. Tittel
31121 Referat fra forrige møte

Forslag til vedtak:
Reierat fra rnøtet 1 jun 2021 qodkiennes.

Vedtak:
Referat fra møtet 1. juni 2021 godklennes.



Helgelandsrådet
-!tl\!r9lgov

Protokoll

Utvalg:
Møledato:

Sarnferdsel
24.06 21

Saksbehandler: St g Sørra

Tittel
Søknad om m dler fra samferdse sfondet for å fullføre prosjektet «Skape
attraktiv, inkluderende og bærekraft g region gjennom bedre tilgjengelighet -
Fast andsforbindelse DørnalHercy Alstahaug »

Saksnr.
32t21

Forslag til vedtak:
Komite/utvalg for samferdsel innstiler til fondsstyret (Helgelandsrådet/Arbeidsutvalget) for
Samferdselsfondet at det bev ges kr. 250 000 til prosjektet «Skape attraktiv, inkluderende og
bærekraftig region gjennom bedre tilgjengelighet - Fastlandsforbindelse Dønna/Herøy -
Alstahaug.»

Vedtak:
Komite/uivalg for samferdsel innstiler til fondsstyret (Helgelandsrådet/Arbeidsutvalget) for
Samierdselsfondet at det bev ges kr. 250 000 til prosjektet «Skape attraktiv, inkluderende og
bærekraftig region gjennorn bedre tilgjengelighet - Fastlandsforbindelse Dønna/HerØy -
Alstahaug.»

Vedlegg: Søknad om midler fra samferdselsfondet for å fullføre prosjektet

Saksutredning
Det vises til mottatt søknad

Forp.osjektet er kornrnet i avsluttende fase. Det er de forbindelse behov for å kjøpe
utredn ngskompetanse til å ferdigst IIe finansieringsanalyser og utarbeide
presentasjonsmateriell for å få presentert prosjekiet for regionale og senirale myndigheter.

Det er avholdt møter med deltakerkomrrunene, Nordland fylkeskommune og sentrale
næringsaktØrer i regionen om medfinans ering og prosjektet har mottatt posltive
tilbakeme dinger på dette arbeide.

Da det er et ønske å få behandlet søknaden før sommerferien anbefaler sekretariatet av
saken behandles videre av arbeidsutvalget da neste møte Helgelandsrådet som fondsstyre
for samferdselsfondet, først er p anlagt 23./24. september

Konklusjon
Forrnålet er innenfor samferdseisfondet sine vedtekter og prosjektet er godt forankret i

deltakerkommunen og i fylkeskommunen.

Søknaden anbefales lnnvilget og oversendes arbeldsutvalget for vider behand ng
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S9XNAD OM MIDIER fNA SAI'FIRDSEISH)NOET TOR Å FUU'ORI PRO6'ETTEI

Prorieket er nå inne i en sluttfase der Norconeult arbeider med Effekt- og

t,""'"t"i"*""t"... ttter mrtet med fylkesledels€n kom det trem at det er behov fo'

uMdede fiiansieringsanalyser o8 et bedre oppleSs lor å pres€ntere prosielitet mot sentrale

myndigheter og betolkningen.

Siden viallerede er igang med Iinansieringsanatysene b6rvi samtidig få l'st det utvidede

iuno* o, ,"a,u , ,"n, arbeidet med presentasjonsmateriell/animasioner for å ha dette på

plass til Mkets behandlln8 av RTP tilh,sten'

styrin8rgruppen fo. p.uliektet har i mrte 15 6 2021 besluttet å giennomf're dette og har

veOtatt et nytt tøsiett to. 2o2L'2o22 for A rvarlrta dette Bud5jettet for 2021 har en ramme

på k. 97OOOO. Viser til lredlagte btdsiett'

vi ,ter i deone omga4 om k. 250000lil budsjettet for 2021'

Vi vil v€d slutten av å.et komme tilbake med m srlnad om k. 175000 til innd€kning i

budsiettet for 2022-

vi ber orn en rast satsHlandling da vi prirno iuli må ta stilllng til utvidelse av

finalrskYin8Eaflahsen.

. '_ /, \

Roy sko$holm

Prosjektleder



Budsiett 202L 2022

Administrasjon 30000 30000

Møteutgifter 50000 s0000

Prosjektledelse/koordinering 80000 40000

Prosiektstyre/arbeidsgrupper 30000 30000

Reisekostnader 30000 100000

L,tredninger/konsu enter 600000 150000

Presentasjoner/animasioner 150000 50000

Sum 970000 450000 1420000

Finansi€ring
Helgelandsrådet 250000 175000

Herøy kommune 40000 2s000
Dønna kommune
Alstahaug kommune

40000 25000

40000 20000

Leirfjord kommune 30000 15000

Vefsn kommune 30000 15000

Nord land Fvl keskom mun-" 300000 0

Nærlngslivet 240000 175000

Sum 970000 450000 1420000
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1. lnnledning

Prosjektbeskrivelsen fastlegger følgende: «Prosjektet skal arbeide for å styrke regionen

gjennom å følge opp vedtaket om KVU-en for nye transportløsninger Dønna/Herøy-

Alstahaug. Utgangspunktet for prosjektet er Fylkestingets vedtak av 08.06.2015 om KVU for
nye transportløsninger Dønna/Herøy-Alstahaug og videre oppfølging av vedtaket.

Begrunnelsen for utviklingen av en egen KVU er betydelige transportutfordringer for
næringslivet i regionen og at befolkningen i Herøy/Dønna har mangelfull tilgjengelighet til
regionsenteret Sandnessjøen både til arbeid og øvrige infrastrukturtilbud som skal være et

tilbud for hele Ytre Helgeland. Denne manglende tilgjengeligheten skaper vansker for
funksjonaliteten for bo- og arbeidsmarkedsregionen Midt-Helgeland.

Herøy/Dønna er nå et av de største øysamfunnene i landet som ikke har

fastlåndsforbindelse.

Fylkestinget la konsept 3, tunnel mellom Nord-Herøy og Alstenøya, til grunn for framtidig
hovedstruktlrr mellom Herøy/Dønna og Alstahaug.

Av KVU en framgår det at det er to konsepter som innfrir kravet om fastlandsforbindelse;
undersjøisk tunnel og flytebru. Av samlet vurdering framgår det at flytebru har best

måloppnåeise med tunnel som nr.2. Store investeringskostnader for flltebru 11,7 milliarder
kr. mot 5,1 milliarder for tunnel gjør at netto nytte er betydelig bedre for tunnel (-0,4 mot -

0,9 pr. budsjettkrone).

KVU en er en utredning som er beregnet på valg mellom alternative konsepter og som

grunnlag for strategiske beslutninger som RTP strategisk del. Både investeringskalkyler,

driftskalkyler, inntektskalkyler og vurdering av samfunnsøkonomiske elementer har ikke

tilstrekkelig nøyaktighet for å kunne benyttes til prioritering i budsjetter eller vurdering av

finansieringsopplegg.

henhold til Fylkestingets vedtak punkt 2 skulle en komme tilbake til en vurdering av

finansieringsopplegg for prosjektet, statlig medfinansiering, bompenger og

fergeavløsningsmidler iforbindelse med rulleringen av regionaltransportplan. Denne
rulleringen er gjennomført uten at utredningene som Fylkestinget har bedt om er
gjennomført.

Regional transportplan skal revideres i 2021. Det er viktig at Fastlandsforbindelse
Hetøy/Dønna - Alstahaug kommer med i denne revisjonen.

Det er ikke mulig å komme videre i dette prosjektet unntatt strategiske vurderinger uten
mer detaljerte utredninger. Både investeringer, inntekter oB utgifter må utredes til et
nøyaktighetsnivå på +- 25 % før vi kan komme i posisjon for drøfting av finansieringsopplegg
og prioritering I budsjetter.

Fylket har i 2018 fått utarbeidet en nærings- og godsstrømanalVse som dokumenterer status
pr. 2018. Prosjektet har fått utarbeidet en analyse av forventet utvikling av transportbehovet



i havbruksnæringen fram mot 2060. (Transportutvikling AS). Prosjektet har videre fått

utarbeidet en mernytteberegninB av en fastlandsforbindelse (Menon). Det gjenstår å få

utarbeidet et mer nøyaktig kostnadsoverslag, revidert samfunnsnytteberegning og

finansieringsanalyse



2. Strategiske hovedutford ringer

Til tross for Fylkestingets vedtak om at regional transportplan vektlegger satsingen i

prosjektet «Fra kyst til marked» er ikke prosjektet fastlandsforblndelse fra Herøy/Dønna tatt
opp til vurdering i planen. I Herøy ligger som kjent et av de største lakseslakteriene i

Nordland med et stort utviklingspotensial og næringen utvikler lovende prosjekter iDønna.
Dønna og Herøy har flere viktige bedrifter tilknyttet nærinBsgrunnlaget på kysten.

Regjeringen har signalisert sterk satsing på tilrettelegging av transportløsninger for
sjømatnæringen fundamentert iprosjektet «Fra kyst til marked». ltråd med dette har

Regjeringen foreslått å overføre viktige veier for denne satsingen fra FV til RV. Nordland

Fylke har takket nei til dette.

Regional transportplan fastslår at det er begrensede midler tilgjengelig for nye investeringer.

Det synes urealistisk at fylkeskommunen alene skal kunne klare å finansiere et så tungt
proslekt.

Vårt prosjekt ; Fastlandsforbindelse Dønna/Herøy-Alstahaug (FADHA), har vært et prioritert
prosjekt i Herøy kommune svært lenge. Arbeidet med prosjektet startet for alvor i 2007 med

forprosjektet , Fastlandsforbindelse Dønna/Herøy - Alstahaug (FADHA). Forprosjektet var et
fellesprosjekt mellom Dønna, Herøy og Alstahaug kommuner der rådmennene i de tre
kommunene med tillegg av tldligere vegsjef i Nordland Arne Løvmo utgjorde
styringsgruppen. Asplan Viak ble engasjert i utredningen av prosjektet. Deres b:stand

omfattet trafikk og inntektsprognoser og løsningsforslag for vegtraseer med

kostnadsoverslag. Det ble også gjennomført forenklede seismiske undersøkelser.

Sluttrapport ble fra m la'l 7.72.2007 . P.g.a. oppdatert fergestatistikk og endrede

trafikkprognoser ble rapporten revidert 15.1.2010. Etter Stortingets vedtak om forlenget
bompengeperiode , 20 år, ble det 28.1.2010 framlagt en tilleggsrapport. Det ble utredet tre
alternative traseer.

Denne rapporten fastslår altså at prosjektet er nærmest selvfinansierende.

Rapporten er forelagt Nordland Fylkeskommune o8 Statens Vegvesen Nordland uten at den

har gjennom8ått noen behandling. Rapporten har imidlertid lagt noen føringer til KVU-en.

Kostnadsberegningene i KVU-en har lav nøyaktighetsBrad og det er lagt inn store
usikkerhetsfaktorer. lnntektssiden og finansieringsanalysen er mangelfull med mange
grunnlagsfeil. KVU en er derfor ikke egnet for videreføring av prosjektet.

Det er nå gått 5 år siden Fylkestinget vedtok KVU-en. På disse årene har det vært en stor
teknologisk utvikling og endring av kostnader i forhold til dette og marked. Nye KVU-er
(Hadselsambandet) har også gitt avklarlng på teknlske krav som har betydning for vårt
prosjekt. I perioden har det også blitt valgt nye kommunestvrer oe fvlkesting. Ut fra dette er

det behov for å ta en liten stopp for å sjekke ut om det har skjedd endringer som har



betydning for vårt prosjekt. Det er også behov for fundamentering av prosjektet i de nye

kommunestyrene og fylkestinget.

Strategi:

- Sjekke ut om utviklingen siden vedtak om KVU-en har betydning for vårt prosjekt

og valg av konsept. Gjennomføre en grundig fundamentering av prosiektet i de nye
kommunestyrene og fylkestinget.

Det er helt av8jørende for prosjektet at en etablerer en felles forståelse og plattform mellom
prosjektet og Nordland Fylkeskommune. Fylkestinget krever mer detaljert utredning. Det er
viktig at Fylket og dette prosjektet finner sammen og får fram en omforent utredning som

kan benyttes for videreføring av prosjektet uten at dette skal binde Fylket i prioriteringer

Strategi:

- Etablere samarbeid med Nordland Fylkeskommune om videre utredning av
prosjektet og etablere en felles plattform for det videre arbeid med prosjektet.

I tiLlegg til de utredningene som fulLført må følgende gjennomføres i prosjektetl

1. utrede prosjektets betydning for reiseliv, landbruk og annen næring utover havbruk.
2. Oppdatering av trafikktall og forventet trafikk etter åpning av fastlandsforblndelse og

i prosjektets finansieringsperlode (40 år). Prosjektets rapport om utvikllngen av

transportarbeidet innen havbruk legges samt rapport l legges inn som grunnlag.

3. Mer spesifikk utredning av løsningen og kostnadsovers ag med nøyaktighetsgrad +

4. En revidert samfunnsøkonornlsk analyse (Effektberegnlnger) der en le8ger til grunn

oppdaterte trafikktall og nytt kostnadsoverslag. ltillegg leg8es inn Menons
mernytteberegninger. Analysen som er gjennomført av Menon men må ha

oppdaterinS i forhold ti reviderte grunnlagstall.

5. FullstendiB finansieringsanalyse av prosjektet med basis i resuLtatene fra
utredningene i punkt 1-4. Her trekkes inn alle inntektsmuligheter som
fergelnnløsningsmidler, bompenger o.a. mulige tilskudd-



Strategir-

- Klarlegge nødvendig dokumentasjon for å videreføre prosjektet gjennom

beslutningsprosesser

Av siste revisjon av re8ional transportplan framgår det at det er lite realistisk å forvente at

Fylkeskommunen skal klare finansiere et så stort FV-prosjekt i overskuelig frarntid.
Fylkestinget har i sitt vedtak forutsatt at dette prosjektet må realiseres med statlig bistand.

Det er svært lenge siden det er Bjennomført et slikt proslekt i Norge. Prinsippet må

sannsynligvis reetableres gjennom drøftinger med Stortinget/Departementet. Alternativet er

at FV 78 , FV 17 Leirfjord- Søvik og FV 828 omgjøres til riksveger av stor betydning for
havbruksnæringen. Nordland Fylke har tidligere avvist en slik overføring.

Nordland Fylke og prosjektet må ifellesskap gjennomføre drøftinger med sentraie

myndigheter med sikte på samarbeid om finansieringen.

Strategi:

- Avklare mulig realisering av prosjektet gjennom statlig medfinansiering,

Som nevnt må vita høyde for at det kan bli mange års arbeid før en får denne saken fram til
beslutning og realisering. Dette prosjektet er planlagt avsluttet innen utgangen av 2021. En

bør derfor parallelt med det øvrige arbeidet med prosjektet fastlegge en framtidig
organisering som kan bære prosjektet mange år framover. Et naturlig skille vil være ferdige
utredninger og prinsipielle vedtak i kommunestyrene og fylket om løsning og videre arbeid.

Den nye organisasjonen overtar deretter og får ansvar for alt oppfølgingsarbeid fram mot
realisering. Erfaringene fra tidligere prosjekter viser at AS-formen er tjenlig. Her får en

samordnet alle interessene fra kommuner, næringsliv, organisasjoner og andre med at de

kan gå inn som eiere i selskapet. En får et representativt styre valgt etter aksjelovens

bestemmelser.

Strategi:

- Avklare framtidig organisering av prosjektet

Etter at tilstrekkelig dokumentasjon er framlagt igangsettes arbeidet med å få prosjektet
prioritert i Regional Transportplan og Nåsjonal Transportplan.

Strategi:

- Få prosjektet prioritert i Regional Trånsportplan og Nasjonal Tra nsportplan



3. Strategi og handlingsplan

Strateqiområde 1: Kartlegging av utvikling siden vedtak av KVU i 2015.

Sjekke ut om utviklingen siden vedtak om KVU-en har betydning for vårt prosjekt og valg

av konsept, Gjennomføre en grundig fundamentering av prosjektet i de nye

kommunestyrene og fylkestinget.

Handlingsplan:

1. Engasjere en konsulent med erfaring fra de store vegprosjektene i landet for å

gjennomgå KVU-en og sjekke ut om det har skjedd utvikling innenfor teknologi, krav

og kostnader som har betydning for valg av konsept. Konsulenten skal foreslå

eventuelie endringer og behov for nye utredninger. Rapport framlegges innen

1-.4.2027.

2. Rapporten sendes ut på en rask høring i berørte kommuner. Høringsfrist 1.5.2021.

Prosjektets arbeidsutvalg(Al.J) gjennomfører møter med Dønna, Herøy og Alstahaug

kommunestyrer.
3. Styringsgruppen fastlegger videreførinB av prosjektet i samarbeid med

fylkeskommunen.

4. Møter med berørte/deltakende kommuner og aktuelle orSaner i fylkeskommunen.
5. Utarbeide en medieplan for prosjektet.

Stratepiområde 2: Etablere et tett samarbeid med Nordland Fvlkeskommune

Etablere samarbeid med Nordland Fylkeskommune om utredning av prosjektet og

etablere en felles plattform for det videre arbeid med prosjektet.

Handlingsplan:

1. Videreføre møter med Fy kesråd for samferdsel, leder av komite for samferdsel og

fylkesrådsleder for å fundamentere samarbeldet og arbeidsfordelingen mellom
fylkeskom m unen/Staiens Vegvesen og prosjektet.
L .12.202A-3L.L2.2027
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Stratesiområde 3: Klarlesse nødvendis dokumentasion

Klarlegge nødvendig dokumentasjon for å videreføre prosjektet g.iennom

beslutningsprosesser

Håndlingsplan:

1. Utrede prosjektets betydning for reiseliv, landbruk og annen næring utover havbruk.

2. Oppdatering av trafikktall og forventet trafikk etter åpning av fastlandsforbindelse og

i prosjektets finansieringsperiode (40 år). Prosjektets rapport om utviklingen av

transportarbeidet innen havbruk legges samt rapport l legges inn som grunnlag.

3. Mer spesifikk utredning av løsningen og kostnadsoverslag med nøyaktighetsgrad +-

4. En revidert samfunnsøkonomisk analyse (Effektberegninger) der en leg8er til grunn

oppdaterte trafikktall oB nytt kostnadsoverslag. I tillegg legges inn Menons

mernytteberegninger. Analysen som er gjennomført av Menon men må ha

oppdatering i forhold til reviderte grunnlagstall.

5. Fullstendig finansieringsanalyse av prosjektet med basis i resultatene fra
utredningene i punkt 1-4. Her trekkes inn alle inntektsmuligheter som

fergeinnløsningsmidler, bompenger o.a. mulige tilskudd.

Handling l gennomføres av prosjektet med tidsfrist 1.3.2021. Handling 2 gjennomføres iet
samarbeid mellom Nordland Fylkeskommune og prosjektet med tidsfrist 1.3.2021. For å

gjennomføre handling 3-5 engasjerer prosjektet og Nordland Fylke ifellesskap en kompetent
konsulent. Ferdig rapport innen 1.9.2021.

Strategiområde 4: Statlig medfinansiering

Avklare mulig realisering av prosjektet Bjennom statlig medfinansiering

Handlingsplan

1. Det lages en felles handlingsplan med Nordland Fylke som drøftes/fastlegges r

møtene vedrørende strategi 2.

2. Møter med Stortingets samferdselskomite , Samferdselsdepartementet (politisk

ledelse) og VeSdlrektoratet for en prinsipiell avklaring av mulig statlig
medfinanslering uten at en tar stilling til prioriteringer av prosjektet.

3. Møte med Nordlandsbenken på Stortinget for å orientere om prosjektet og drøfte
muliB statlig medfinansiering uten at en tar stilling til prioritering.



Handlingene gjennomføres innen 31.12.2021.

Strategiområde 5: Framtidig organisering

Avklare framtidig organisering av prosjektet

Handlingsplan:

Den etablerte organiseringen er tjenlig for det avklarings- og utredningsarbeidet som skal

gjennomføres i 2021. I det videre arbeidet sonn i hovedsak vil bll påvirkningsarbeid må en

finne en organisasjonsform der kommuner, organisasjoner og næringsliv kan inngå et

forpliktende samarbeid med representative stvringsorganer.

1. Utrede framtidig orsanisasjonsmodell for prosjektet innen 1.4- 2022

2. Forberede og legge grunnlaget for en framtidig modell okt des 2022.

3. Stifte ny organisasjon innen 20.12.2022 med oppstart 1.1.2023

Strategi 6: lnnarbeidelse i RTP oq NTP.

Få prosjektet prioritert i Regional Transportplan og NasjonalTransportplan

Handlingsplan

1. Utarbeide presentasjon av prosjektet med basis i gjennomførte utredninger og
prosesser. lnnen 1.12.2021

2. Presenla.jon av prosjel,tet i kommuner. organisasjoner.

næringsliv/næringslivsorganisasjoner, politiske partier på kommunalt og

fylkeskommunalt nivå, Fylkets samferdselskomite, Stortingets samferdselskomite,
Nordlandsbenken. 7.7. - 37.72.2021.

3. Lansering av prosjektet iRegionalTransportplan med oppfølging mot administrasjon
og politiske organer i Fylkeskommunen
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