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Vi viser til NTP 2014-2023 som ble fremlagt av regieringen Stoltenberg i 2013.
(Bil. 1+ 2).
Ovennevnte seilingsled ble her prioritert for oppstart i perioden og Kyswerket
hadde prioritert oppstart i ZAL7.

En alternativ seilingsled, uten høydebegrensning, til Bergen indre havn var
VILKÅR NR.1 i byggetiilatelsen tor Aikøyb"o*r, og hadåe prioritet foran
ferdigstillelsen av broen. Hovedvilkåret har hittil ikke blitt innfridd.

I siste NTP fremlagt av regieringen Solberg med såvel statsminister som
næringsminister fra Bergen, er prosjektet knapt nevnt med et ord.
Dette til tross for at BT 08.10.2014 kunne meddele at det er avsatr 173 mill kr. til
prosjektet. (Bil.3).

I Bergensmagasinet nr,5, 22.06.2016, etterlyser man saken hos Kystverket.
Til vår store overraskelse fremkommer det her at man først skal utarbeide en
samfunnsøkonomisk analyse (SØA). (Bil.4)

Samfunnsøkonomien er forlengst vurdert i konsekvensutredningen for
seilingsleden som ble utarbeidet i 2004. sitat fra sØA, side 2g:
«SETT I SAMAhIIIENG MED BYGGINGAVASKøYBRUA STAR
PROSJEKTET KLART FRAM SOM SAMFI.]NNSØKONOMISK LØNSAMT»

Vi anmoder statsministeren og næringsministeren om å t a de grep som er
nødvendig for at arbeidet med seilingsleden ikke blir ytterligere trenert.

For «UT MOT HAVET»
e-mail: umoha.bergen@gmail.com
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Tilråding fra Samferdselsdepartementet 12. april 2013, god§ent i statsråd samme dag.

(Regjeringen Stoltenberg I l)

§Åh.f T §* D§ Et§D §PÅRTE M EHT§T

Du er.her: Samferdsebdepartementet < Dokumenter < Proposisjoner og meldinger < MeHhger til Stortinget < 15
Investeringsprcgram met... < I S,3 Ko riJorene - transportutvikkrg,,,.

Meld. St. 26 (2oL2-2013)

2At4-2023

Bla idokumentet: < 15.2 prioriteringer i... i Tilråding I Dokumentets forside

15.3 Korridorene - transportutvikling, utford ringer og investeringer
15.3.1 Korridor 1: Oslo - SvinæundlKornsjø
15"3.1.1 KorrHorens rolle og betydning i transportsystemet
Korridoren er hovedtransportåren for landbasert gods- og persontransport m_ellom Norge og Europa. Ko*idoren eren del av «Det nordiske triangel» Oslo - København - Stockholm, som inngår i EUs ståtet for uibygging av et
transeuropeisk transpoftnettverk (TEN-T).

I de senere årene har det vært en sterk befolknings- og sysselsettingsvekst i hele korridoren. I Østfold har det
tradisjonelt vært mye industrivirksomhet, men privat tjenesteyting har blitt viktigere de siste ti-f"*iun §r""*.
sysselsettingsveksten har vært spesielt stor langs Østfoldbanen og E-6. Det er økånce arbeidspendling til og fra
Østfold mot oslo og Akershus. Folloregionen er et typisk bostedsoirråde, hvor over 70 pst. av arbeidstakeme
pendler ut av regionen. i hovedsak til Oslo.

Hovedårene og knutepunktene i korridoren er:
t E6 Riksgrensen/Svinesund - Oslo med tilknytninger.
o Østfoldbanen, Oslo - Kornsjø.
I Østfoldbanen, Østre linje.
. Farleden fra oslo til Ytre oslofjord og stamnetthavnene oslo. Borg og Moss.
. Moss lufthavn, Rygge (utenforAvinor).

59 pst. av importen og 53 pst. av eksporten over land fraKes over Svinesund. Korridoren har stor regional
betydning ettersom den knytter Østfold sammen med hovedstadsområdet. Østfoldbanen er blant landets mesttrafikkerte banestrekninger for persontransport, og spiller en beh/detig rolle for nærtrafikken mellsm Oslo, Ski,
Moss og Mysen, og fo^r regiontrankken mellom oslo, Fredrikstad, 

'sarpiborg 
og Halden. Veg og bane knytter byene

sammen, slik at området i økende grad utgjør en felles bo-, arbeids- og servicereglon. Korridoren fungerer oorå 
-

som en howedåre for lokalt nærinssliv. Økt 
-kapasitet 

og kvariiet ;å transporttitbudet 
".;fti;-#;l-ååibi"iii"'videreutvikles som en attraktiv og konkurransedyKig iegion.

Farleden for nyttetrafikk til Oslo er blant de mest tråfikke*e farledene rnef i gjennomsnitt 10-1S større daglige
skipsanløp til oslo havn. Dette betyr at det nesten til enhver tid er skip på vJd inn eiGr ut i detle farvannet.
Havnene har en vesentlig del av importen av konsumvarer til Norge, hvoroslå havn er den største havna, mensMoss havn er stor oå containertrafikk. Terminaten på syonauni i o.i" 

"ii 
e ;;;;;; årioutet xapi"iiet 

"år'å-"står ferdig tidliq i perioden. 
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15.3.4.8 Investeringer i infrastruktur for sjøtransport i korrirloren
Hovedleden langs kysten gårfordet meste ilukkedefarvann med mange passeringeritrangesund. Leden erpreget av en variert og sammensatt trafikk bestående av godsfartøy og noen passasjerskip. Det er stor trafikk til
og fra petroleumsinstallasjoner i Nordsjøen og Norskehavet. Denne t.afikken går oftå på tvers av hovedleden.
større fartøy, og fartøy med farlig last, følger som hovedregel trafikkseparasjonssystemet som gjør at de holdergod avstand til land, men inn og utseiling fra terminalene og havnene ioregår ofte i trange rarvånn =o, ,5 nu
høy sikkerhetsstandard. Leden langs kysten er tidvis svingeie og fartøyenJblir stadig større og krever større
dybde i en større bredde enn tidligere for at fartøyene skå tunne manøvrere sikkert itrange farvann. Det er lagtvekt på tiltak som vil høyne sikkeiheten.

Innseiling Eergen, Askøy i Hordaland
Bergen havn er en utpekt havn. Færøyfluene ligger i innseilingsleden til EetEen havn. Farledstiltaket er først ogfremst et sikkerhetstiltak. Utbedringen vil gi en rettere og mer oversiktlig farled. Faerøyfluene er planlagt utdypettil -14 meter. Det skal settes opp nye navigasjonsinnretninger på begge sider av farleden.

Nordlig lnnseiling Bergen, Askøy/Meland i Hordatand
Askøybrua setter begrensninger for den frie sjøvegen til Bergeil havn. Høye cruisefartøy, oljeplattformer og andrehøye, flytende farkoster er forhindret i å anløpe Bergen indre havn. Etter utdyping skal farlåden ha en aybåe på-13,5 m og minstebredde på 200 m. Det skal setteiopp nye navigasjonsinnråininlur få u"gg" sider av iarleden.Pga' kortere distanse (ca. 4 km) for mange fartøy, vil man oppnå ån 

-årri9 
innspariig i iiansportutgifter,

Innselling til Svelgen, Bremanger i Sogn og Fjordane
Innseilingen er for grunn og skal utdypes. større fartøy som skal inn til svelgen må i oag vente på tidevann vedinn- og utseiling.

Innseilingen til Flarø, Flora i Sogn og Fjordane
Tiltaket medføreren utdyping av innseilingen som bl.a. vil muliggjøre innseiling av større riggertil basen i Florø.

Innseiling Ålesund i Møre og Romsdat
Tiltaket ligger i stamnettleden som fører inn til Ålesund havn, Flatholmen. Ved å utdype en grunne i innseilingenvil en oppnå bedre og sikrere innseiling til havneanlegget som er et viktig bindeledd i farleden. For å økeregulariteten til området vil fierning av en -9 meters grunne være av avgjørende betydning. Havna har svært stortrafikk, herunder containertrafikk og bulktransport.

f siste seksårsperiode seftes følgende tittak i gang:

Indre Åtesund havn i Møre og Romsdal
Ålesund havn er en stamnetthavn. Tiltaket vil medvirke til å øke trafikksikkerheten i Ålesunds indre havn.Framkommeligheten og manøvreringsarealet vil bli betydelig bedre. Havnas regularitet og kapasitet vil etterutdypningen øke vesentlig, og tilgangen for større skip og fårtøy vil bli kraftig f-orbedret. " 

!!YrusrLLs

Hjertøysundet, Molde i Møre og Romsdal
Innseilingen til Molde gjennom Hiertøysundet er i dag for trang og grunn for de største fartøyene som går til ogfra Molde havn. Dette gielder også for den lokale ferjeforbindeGeri og den etabterte nu'tigtSirii;"-;;;;'å;" "
gjennom passasjen. Leden skal utdypes til -6 meter.

Vaulane, Herøy i Møre og Romsdal
Kystverket har tidligere stått for utdyping av seilingsleden gjennom voldsund- og Igesund-Vaulen. Tiltaketmedfører oppmudring og utdyping av kanalene tir lG meter,;amt utskifting og fornyinq av eksisterende
oppmerking ejter dagens standard, Dette bedrer forholdene for fiskeflåten,-nyit"t.uiixk"og fritidsfartøyer sombenytter området hyppig.

Ringltolmen, Aure i Møre og Romsdat
Dette er en viktig led for hurtigbåtsamband, fiskeri og havbruksnæringen i området og for turistnæringen.Utvikling av en sikrere led er ønskelig for å forbedre og forenkle navigåsjon i 

"r.,råoli. 
oette vil føre til sikrere ogtryggere seilas både for mannskap o9 passasierer. Tiltlket medfører utdyping av grunne ved Ramsøybåen.

N2rdlig innseiling Åtesund i Møre og Romsdal
Målsettingen med utdypingen er å rå ieoet trafikken som skal til godsterminalene i Breivika inn Ellingsøyfiordenhelt til sundet mellom Lille Kalvøya og Kalvøyskjæret lykt. En utd-yping av dette sundet vil føre til at dette blir denforetrukne innseilingen, framfor at deseiter inn yrre Svinøysunde[.-pi"nån ;;§;;d"iit -tr,o meter.
Ytre steinsund Krakheilesund og Toilesundet, sotund i sogn og Fjordane
Tiltaket vil føre til økt sikkerhet og framkommelighet i noveåteoån. En utdyping i ytre steinsund vil åpne leden forytterligere skipstrafikk, samt gi besparelse i seilingstid. Ytre steinsund: Djupedalsflu sprenges ned til -12 meter.Det settes opp 4 nye navigasjonsinnretninger. Krakhellesundet: Det settes opp 3 nye navigasjonsinnretninger.Tollesundet: Det settes opp 2 nye navigasjonsinnretninger.

Ulvesundet, VSgsøy i Sogn og Fjordane
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Du er ter: reoierinoen.no / Fbkgri-'oq kvstdepartementet / Pressesenterl PrEssemetsklger/ l{Ip: Eetre sjpq tt Bergen
hamn

Pressemelding, 12.04.2013
Nr.:372013

NTP: Betre sjøveg til Bergen hamn

-Bergen hamn er ei av fem hamner i Noreg som blir sett på som sædeg viktige for å utvikle ein effektivog sikker siøtransport av Personar og gods. Regjeringa legg no til rette for {gjere sjøvegen inn tithamna betre ved at vi foreslår utbetring i den nordlele innieglinga og eit "nni tiltar ved Færpyfluene,seier fiskeri- og §stminister Lisbeth Berg-Hansen.

Dei to tiltaka har ei samla kostnadsramme på 249 mill. kr.

Askøybrua set grenser for den frie sjøvegen til Bergen hamn. Høge cruisefartøy, oljeplattformer og andre høge,flvtande tarkostarer hindra rrå å gå inn til indre hamn i Bergen. Etter utdjupinga italfarleia ha eidiu;n;;å---13,5 meter og minstebreidde på 200 meter.

Færøyfluene ligg i innseglingsleia til Bergen hamn, Utbetringa vil gi ei rettare og meir oversiKleg farlei.Færøyfluene er planlagt utdjupa til -14 meter.

KOI{TAKTIHFOR}IASJON
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Telefon: 22 24 66 99
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Nå skal de sprenge plass til tnegabåtene - Bergens Tidende http:.riwu'rv.bt.noinyheten'iokatt,'Na-skal-de-sprenge-plass-til-nregab.

Nåskal de sprenge
plass til megabåtene

Ny seilingsled til Bergen, byggestart i os og opprustning av
Bergensbanen. Her er samferdselsbudsjettet for Hordaland.

PÅL ANDREA§ MÆLAHD

Publisert 08.okt. 2014 09:40 Oppdatert 08.okt. ZAfi fi:?1

Regjeringen setter av 1TJ

millioner kroner til utsprengning av ny innseiling til
Bergen.

Dermed går en mangeårig debatt mot slutten, og Bergen
vil igjen kunne ta imot de største cruiseskipene,
oljeplattformer og andre store fartøy.

- Dette er en lenge etterlengtet bevilgning, sier
stortingsrepresentantene Øyvind Halleraker {H) og Helge
Andre Njåstad (Frp).

Helt siden Askøybrua sto ferdig i 1gg2, har nemlig
innseilingen til Bergen vært begrenset til skip som ikke
stikker høyere enn 63 meter. Da broen ble bygget, var
det en forutsetning at det skulle bygges en alternativ
seilingsled.
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om tiltaket vil gi en tilstrekkelig sikker farled for
.cruiseskip"'i-'størrelse Freedom-klassen. Derfor

,.gjennomf.ørcs det nå risikoanalyse og testing i
simulator.

Åprvrn FoR srATLtG REGULERING.,. ,

Kystverket har tildelt Simsea oppdrager med
å modellere og simulere den nye farleden. Opp-

. draget innebærer modellering av seilingsom-
råder, merking og skip som skal brukes til
testing av planene. Den nye farleden skal kunne
ta i mot både cruisefartøy og tankskip av en viss
størrelse.

Det foreligger også urkast ril samfunns-
økonomisli analyse (SØA). Denne skal gjøres
ferdig etter at resultatene av risikoanalysen og
simulatortestingene foreligger. Et anner viktig
punkt er å få på plass reguleringsplan for Meland
kommune.

-'- Fo:slag !il reguleringsplan vil bli 'sendt

Meland kommune når SØAen er ferdig, sier
Hagen, og legger til at departementet.har åpnet
for statlig regulering

OPP§TART I2OTT . .

- Det jobbes nå med å ferdigstille planen, bier
Hagen. .r,,

Tiltaket er priprite.Et i NTP 2014-?923, med

Seilingsleden er også tatt med i plangrunnlaget
for NTP ?1018-2029 (under korridor 4, bundae
prosjekter), §om ble lagf fr-em i slutten av februat

Den opprinnelige planen var å legge den alterna-
tive seiliagileden over Ilerdlaflaket og.gjennorn
«Det Naue, videre til Bergen. Stortinget stanset
disse planene i 1995, sideir,det.v.ille innebære å
grave ut lei o\rer et vernet naturområde.

Etter en utredngrg i 2004 ga'Kystverket råd
om helier å rupte opp dea-eksisterende seilings-
leden gjennom Skjelangersuadet, *.d otrpreng-
niug ned til e4 dybde på 14rS meter, .og me{
biedde på'200 merer.

'i. .

iltaket er uader p-lanleggrsg; bedyrer
Jqh" Erik Hageni;:icgiondii-efttør for
Kyswerket rpgron Vest. . . ,:,
Haa forklarer ag det iåmtjme:å{fkhr",

cto BERGENSMAGASTNET ., cæ&. § Åå, å* i Åb lø."


