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1. INNLEDNING / BAKGRUNN 

Kjerringsundet AS har fremmet reguleringsplan for ny veg mellom Gossen og Otrøya i Møre og 

Romsdal på vegne av kommunene Aukra og Midsund. Planforslaget er behandlet første gang i 

kommunene i desember 2015 og vært på høring og offentlig ettersyn i januar/ februar 2016. 

Planforslaget bygger på en vedtatt kommunedelplan for prosjektet E39 Vestnes – Molde med 

arm til Gossen vedtatt i 2013. 

Reguleringsplanarbeidet ble igangsatt høsten 2014 og oppstart ble varslet i november 2014. Som 

en innledning til arbeidet ble det gjennomført en kreativ fase for å gå gjennom ulike løsninger og 

vurdere om kommunedelplanen fortsatt var basert på optimale løsninger. I denne fasen ble det 

vurdert fordeler og ulemper med skråkabelbru, hengebru, flytebru, fritt-frambyggbru, 

nettverksbue og kassebru vurdert, samt egnethet i de ulike sundene.  

Anbefalingen etter den kreative fasen ble et konsept med hengebru i Bollholmsundet og 

kassebruer på peler i de andre sundene. (Se beskrivelse i kapittel 2). Dette konseptet ble lagt til 

grunn for arbeidet med reguleringsplanen som ble behandlet og lagt ut til offentlig ettersyn.  

Det ble gjennomført en kostnadsberegning ved hjelp av ANSLAG-metoden for prosjektet i 

november 2015. Kostnaden (P50) beregnet til 3285 mill kroner inkl. mva.  

Kommunene har vurdert kostnadene for prosjektet å være høyere enn det som lar seg finansiere 

ved hjelp av kommunale midler. Det ble derfor i regi av Kjerringsundet AS gjennomført en såkalt 

verdianalyse i august 2016. Verdianalysen ble utført av WSP og konkluderte med at det var 

potensial for besparelser. I verdianalysen ble det lansert tre nye alternativer til det forslaget som 

var fremmet (Se kapittel 3). 

I forbindelse med høringen, har det kommet inn en del merknader som må løses før andre gangs 

behandling. De fleste var forventet og varslet i forkant. Sannsynligvis er det også nødvendig med 

ny høring dersom dette alternativet skal videreføres. Dette gjelder først og fremst: 

 Tilleggsutredning om korallrev i Kjerringsundet (Jfr uttalelse fra FM).  

 Justeringer i forhold til funn fra arkeologiske registeringer (Jfr uttalelse fra fylkeskommunen) 

 Seilingsløp – tilpasninger (Jfr uttalelse fra Kystverket)  

 Detaljløsninger på Aukratangen og Hukkelberget 

 Tilknytning med E39 ved Nautneset 

 

Videre arbeid med disse merknadene er lagt i bero i påvente av pågående vurderinger etter 

verdianalysen.  
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2. BESKRIVELSE AV GJELDENDE PLANFORSLAG 

2.1 Prosjektets innhold 

Det planlagte prosjektet består av:  

 Ny veg på Otrøy mellom Nautneset og Sundsbøen i samme trase som eksisterende veg (Ca 

1,7 km 

 Ny veg, bruer og fyllinger over holmene fra Sundsbøen til Aukratangen (Ca 4,2 km) 

 Ny veg over Gossen fra Aukratangen til Hukkelberget (Ca 1,6 km)  

 

 

Figur 1 Delstrekninger 

Det er lagt til grunn sammenhengende gang- og sykkelveg og belysning på hele strekningen 
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2.2 Bruløsninger 

Bruløsningene er basert på et samlet konsept bestående av kassebruer med pæler gjennom 

undersjøiske fyllinger. For alle bruene unntatt Bollholmsundet er det forutsatt steinfylling opp til 

ca. 25 meter under havets overflate, med sprengstein fra tunnelen på E39. I Bollholmsundet er 

det for dypt til å fylle så der ble det valgt hengebru som det mest optimale og kostnadseffektive. 

 

Brua over Kjerringsundet (den lengste brua) går i en bue og treffer Aukratangen litt øst for 

Krabbetjønnholmen et stykke vest på Tangen. Årsaken til at brua går i en bue er at sjøen er 

grunnere i denne traseen og det valgte brukonseptet baseres på peling til sjøbunnen. 

 

Tabell 1 Oppsummering av bruer 

Sund Brutype Brulengde (m) Fyllingsvolum 

(uam3) 

 

Storhaugsundet Kassebru på pæler 340 172 000 

Bollholmsundet Hengebru 490 0 

Flatholmsundet Kassebru på pæler 300 241 000 

Lite sund ved Kjerringholmen Kassebru på pæler 160 0 

Kjerringsundet Kassebru på pæler – Fritt 

frambygg i seilingsløpet 

1070 890 000 

Sum  2360 1303 000 

  

 

 

Figur 2 Bruløsninger i gjeldende forslag til reguleringsplan 

 

Følgende årsaker lå til grunn for anbefalingen av brukonsept 

 De foreslåtte bruløsningene var beregnet å være den billigste måten å krysse mellom Gossen 

og Otrøya med de gitte forutsetninger – bruløsningene er basert på utnyttelse av store 

overskuddsmasser fra undersjøisk tunnel mellom Vestnes og Otrøya 

 Bruløsningene anses som trygge og gjennomprøvde løsninger uten stor teknisk usikkerhet, 

og med gode fundamenteringsforhold på stabile morenemasser 

Storhaugsundet 

Bollholmsundet 

Kjerringsundet 

Flatholmsundet 

Sundsbøen 

Aukratangen 

Lite sund ved 

Kjerringholmen 
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 Løsningen er vurdert å være god arkitektonisk – Anlegget oppfattes som en 

sammenhengende konstruksjon i samspill med holmenes topografi – Gir god kjøreopplevelse 

 Løsningen gir god og attraktiv framkommelighet for alle trafikanter herunder gående og 

syklende  

 Løsningen gir god vanngjennomstrømming i alle sundene 

 Løsningen gir tilfredsstillende seilingsløp i Kjerringsundet 

 

2.3 Kostnader 

Det ble foretatt et foreløpig kostnadsestimat tidlig i planfasen hvor kostnadene for prosjektet ble 

estimert til drøyt 2,5 mrd. kroner inkl. mva. Det ble gjennomført et nytt kostnadsoverslag ved 

hjelp av ANSLAG-metoden over to dager i oktober 2015 med deltakere fra Rambøll, Statens 

vegvesen og Faveo prosjektledelse (nå WSP). Anslaget er dokumentert i egen rapport.  

 

Totalkostnaden (P50) er beregnet til i underkant av 3,3 mrd kr. inkl. mva. P85-verdien er 

beregnet å være på 3 653 mill. I forhold til det første estimatet er dette noe høyere. De viktigste 

årsakene er høyere usikkerhetspåslag, høyere enhetspriser for sjøfyllinger m.m.  

 

Tabell 2 Kostnadsoverslag fra Anslag fordelt på hovedposter 

Hovedposter Kostnadsposter
(mill kr.) 

Rigg og drift 
(mill. kr) 

Mva  
(mill. kr) 

Sum (mill. 
kr) 

Prosent-
andel 

Veg i dagen  221 41 66 328 13 % 

Konstruksjoner 1282 396 420 2 098 81 % 

Tunnel 17 7  6 *) 24 1 % 

Fyllinger i sjø 96 18 28 142 5 % 

Sum entreprisekost 1616 462 514 2592 100 % 

Byggherrekostnader 348  33 281  

Grunnerverv 19   19  

Usikkerhetsfaktorer 394   394  

Forventet kostnad 
(P50) 

2276 462 547 3 285  

*) Mva for tunnel var ved en feil ikke kommet med i oppsummeringen i det opprinnelige anslaget 

 

Tabellen viser at brukonstruksjonene utgjør den desidert største posten med 81 % av 

entreprisekostnaden.  
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3. VERDIANALYSE 

Med utgangspunkt i det høye kostnadsnivået for prosjektet, ble det gjennomført en verdianalyse 

i august 2016. Hensikten med verdianalysen var å gjennomgå alle forhold og premisser for 

planarbeidet med sikte på å lete etter innsparingsmuligheter. 

3.1 Nye premisser 

Det opprinnelige planarbeidet startet opp med målsetninger om at prosjektet skulle være billigst 

mulig, men i tillegg ble følgende mål satt høyt: 

 

 Framkommelighet for gående og syklende 

 Ny veg fra Sundsbøen til E39 ved Nautneset 

 Ny veg fra Aukratangen til Hukkelberget 

 En estetisk god veg med turistvegkvaliteter 

 Mest mulige skånsomme terrenginngrep. 

 

Med utgangspunkt i kostnadsnivået ble det lagt få føringer på arbeidet med verdianalysen. Den 

viktigste premissen var å få en fjordkryssing til lavest mulig pris. I praksis betyr det at 

vegbygging på land, framkommelighet for gående og syklende estetikk m.m. ble tillagt mindre 

vekt.  

 

Målsetningen for verdianalysen var å redusere kostnadsoverslaget (P85) med 1 mrd kroner som 

vist i figur. 

 

Figur 3 Utgangspunkt for verdianalysen 

3.2 Nye alternativer 

Gjennom en gruppeprosess kom man fram til tre nye konsepter med potensial for betydelig 

kostnadsreduksjon: 

 

1. Optimalisering av dagens løsning.  

Dette innebærer i hovedsak å kutte gang og sykkelveg og utsette bygging av veg på Otrøy 

og Gossen (antatt besparelse ca. 850 mill). 
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2. Et helt nytt brukonsept (Nettverksbuer) og steinfyllinger som erstatter tre bruer. Antatt 

besparelse på ca. 1100 mill. Konseptet baseres på bygging av tre like nettverksbuer på 270 

meters lengde. En av disse i Bollholmsundet, og to etter hverandre i Kjerringsundet med 

midtfundament på 90-100 meters dyp.   

3. Undersjøisk tunnel fra Nautneset til Hukkelberget. Antatt besparelse ca. 1500 mill 

 

Det er viktig å presisere at estimatene på besparelser er svært usikre og er basert på grove 

skisser. Det har derfor vært behov for å detaljere løsningene mer.  
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4. DRØFTING AV NYE BRUALTERNATIVER 

Rambøll har i samarbeid med Johs Holt jobbet videre med det nye brualternativet, og har i tillegg 

sett på ytterligere noen alternativer og varianter. Siden brukonstruksjonene utgjør en stor del av 

totalkostnaden (over 80 %) vil det være mest naturlig å se på disse. Veg i dagen utgjør en liten 

andel av totalen. Her vil optimalisering av løsninger bety lite, men det er mulighet til å utsette 

disse elementene. Man kan kort oppsummert sortere besparelsesmulighetene i fire grupper: 

 

Utsette tiltak 

Her er det særlig aktuelt å vurdere strekningen Nautneset – Sundsbøen og Aukratangen – 

Hukkelberget. Siden begge disse strekningene er av dårlig kvalitet, må det påregnes ombygging 

før eller siden, særlig med tanke på at trafikken vil øke som følge av fastlandsforbindelse. 

Utsettelse vil altså kunne få ned kostnaden i første omgang, men kostnaden kommer senere.   

Alle alternativer har mulighet til å utsette disse strekningene, men det vil bli lite realistisk å 

utsette strekningen Aukratangen – Hukkelberget med de bruløsningene som ender vest på 

Aukratangen. Det har også vist seg at ombygging av strekningen Nautneset – Sundsbøen er 

nødvendig både for framtidig framkommelighet og for effektiv anleggsdrift for E39 Vestnes – 

Molde. Her er også trafikkmengden vesentlig høyere enn vegen over Gossen. 

 

Redusere funksjonaliteten 

I dette ligger først og fremst å kutte ut gang- og sykkelveg på bruer og vegstrekninger. Dette vil 

gi en vesentlig dårligere framkommelighet for gående og syklende, og det vil være svært 

vanskelig å bygge dette senere. På noen brutyper vil besparelsespotensialet være lite, fordi brua 

uansett må være så bred av stivhetsmessige årsaker. Man kan også fjerne belysning, men dette 

utgjør en relativt liten besparelse. I tillegg kan man kutte ut rasteplasser, forenkle kryssløsninger 

m.m 

 

Erstatte bruer med fylling 

Her ligger det største innsparingspotensialet. Siden veg på fylling nesten alltid er billigere enn 

brukonstruksjoner, gir dette innsparingsmuligheter i alle løsninger. Den opprinnelige løsningen 

var i stor grad basert på bruer i alle sund, for å oppnå maksimal vanngjennomstrømming og for 

å få estetisk gode løsninger. Dersom målet er å redusere kostnaden maksimalt, har man 

muligheten til å erstatte bruløsninger med rimeligere steinfyllinger i Storhaugsundet, 

Flatholmsundet og det lille sundet mellom Flatholmen og Kjerringholmen. Selv om det medfører 

mer massebehov og behov for bølgevernstein (plastring), vil man i de fleste tilfeller få ned 

kostnaden i hvert fall om man har tilstrekkelig tilgang på stein i nærheten.  

 

Velge andre bruløsninger 

I den kreative fasen i reguleringsplanarbeidet ble det gjennomgått en rekke bruløsninger, og 

konkludert med at kassebruer var det mest kostnadsoptimale. Nettverksbue ble vurdert i 

Bollholmsundet men ble beregnet å være dyrere enn hengebru. Gjennom verdianalysen er 

nettverksbuer estimert å være billigere enn de løsningene som er valgt, begrunnet i at man kan 

serieprodusere tre like bruer og etablere et midtfundament på 90-100 meters dyp i 

Kjerringsundet. Hvis man ser bort fra besparelsene i punktene over, er forskjellene imidlertid 

relativt små.  

 

Nettverksbuekonseptet er i verdianalysen presentert som vesentlig rimeligere enn 

reguleringsplanforslaget. Det er riktig at det finnes muligheter til å redusere kostnaden vesentlig, 

men den største kostnadsreduksjonen ligger ikke i valg av bruløsning, men i det å erstatte bruer 

med fyllinger i Storhaugsundet, Flatholmsundet og det lille sundet mellom Flatholmen og 

Kjerringsundet. Siden de største besparelsesmulighetene går på andre ting enn selve brutypen, 

vil det være naturlig å undersøke flere alternativer med mål om å redusere kostnaden 

maksimalt. 
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5. DRØFTING AV TUNNELALTERNATIVET 

Tunnelalternativet er studert nærmere. Det er sannsynligvis mulig å bygge en lang tunnel fra 

Nautneset til Hukkelberget. Det er også stor mulighet for at dette ville kunne bli billigere enn de 

tidligere vurderte brualternativene. Løsningen har imidlertid stor usikkerhet og det vil ikke være 

hensiktsmessig å gjennomføre en ANSLAG-prosess før man har et bedre prosjekteringsgrunnlag.  

5.1 Beskrivelse av løsning 

En eventuell tunnelløsning forutsetter maksimal stigning på 5 %. Basert på dybdekart er det to 

kritiske punkter man må komme under i Kjerringsundet. Det ene er i tilknytning til 

Bollholmsundet, det andre øst for Forholmen. Med en forutsetning om rimelige løsmassedybder 

og med 50 meters fjelloverdekning, må man sannsynligvis ned på 180-190 meter dybde i disse 

punktene. Dette har imidlertid stor usikkerhet og videre arbeid med dette forutsetter seismiske 

undersøkelser.  

 

Med forutsetningene over blir tunnelen ca. 9,5 km lang selv om luftlinjeavstanden er i underkant 

av 7 km. Årsaken er at man må forlenge tunnelen for å komme ned på riktig dybde. I vårt 

forslag har vi lagt inn en spiral etter påhugget på Nautneset og en lang bue under Gossen.  

 

Dersom seismiske undersøkelser viser dypere til fjell må tunnelen forlenges ytterligere.  

 

5.2 Kostnader 

I verdianalysen er kostnaden for tunnel antatt å være 1150 millioner (entreprisekostnad), 1955 

mill (P50) og 2177 (P85). Entreprisekostnaden tilsvarer ca. 128 000 kroner pr. meter. Med 

tunnellengde på 9,5 km blir entreprisekostnaden noe høyere.  Kostnaden kan være realistisk 

men har store usikkerheter. De største usikkerhetene er: 

 

 Tunnellengden er helt avhengig av nødvendig dybde i kritiske punkter. Hvis man f.eks. må 

ned 20 meter i de kritisk punktene, forlenges tunnelen med 800 meter og 

entreprisekostnaden økes med 100 millioner. Men det kan også gi mulighet for reduksjon 

dersom fjelldybden er lavere enn antatt.  

 Fjellkvalitet og utstrekning av svakhetssoner er ukjent og kan gi stor variasjon i kostnad 

 Påhuggsområder, forskjæringer, vegtilknytninger og kryssløsninger på Nautneset og 

Hukkelberget er ikke undersøkt og kan gi betydelige kostnadsøkninger.   

 

Likevel, selv med den store usikkerheten, anser vi det som sannsynlig at tunnel kan ligge i den 

størrelsesorden som ble beskrevet i verdianalysen. 

 

5.3 Fordeler med tunnel 

 Undersjøisk tunnel er basert på kjente og velprøvde løsninger i Norge. 

 Dersom fjellforholdene er rimelig gode, vil det sannsynligvis være konkurransedyktig med 

hensyn til kostnader 

 Man får minimalt med inngrep og konsekvenser for natur og miljø. Utfordringer knyttet til 

korallrev, arkeologiske funn og inngrep i eiendommer på Aukratangen kan elimineres.  

 Man får stort masseoverskudd og trenger ikke å være avhengig av samordning med E39 Vik 

– Julbøen i samme grad som bru og fyllingsløsningene. Det vil derimot bli et 

deponeringsbehov for store tunnelmasser. 
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5.4 Ulemper med tunnel 

 Ingen framkommelighet for gående og syklende. Siden ferja blir lagt ned, blir tilbudet til 

gående og syklende forverret sammenlignet med dagens situasjon. Det vil være nødvendig å 

tilrettelegge et alternativt tilbud med buss.  

 Kjøreopplevelsen blir vesentlig dårligere enn med bru 

 Kjørestrekningen blir lengre enn bruløsningene på grunn av at stigningen ned mot det 

laveste punktet må forlenges. Transport mellom Midsund og Aukra vil få ytterligere forlenget 

kjørestrekning da den må helt ned til Nautneset før man kommer til tunnelen.    

 Løsningen gir ingen forbedring av strekningen Nautneset – Sundsbøen, en strekning med 

svært dårlig standard. Strekningen må derfor vurderes utbedret i tillegg til tunnelen.  

 Lange ettløps tunneler har de senere årene fått økt oppmerksomhet i forhold til risiko 

 Høyere drifts- og vedlikeholdskostnader for vegholder (Fylkeskommunen) 

5.5 Seismiske undersøkelser 

Siden tunnelløsningen er så avhengig av dybde til fjell, har det ingen hensikt å beregne 

kostnadene i en anslagsprosess før man har et bedre plangrunnlag. Det første man må gjøre er å 

foreta en seismisk undersøkelse av sjøbunnen. For å finne beste trase, må dette være en type 

undersøkelse som gir mulighet for å undersøke et større område. Da vil en akustisk profilering 

med såkalt «boomer» sannsynligvis være den beste løsningen. Dette gir mulighet til å kartlegge 

sjøbunn og løsmasseoverdekning over et større område, slik at man få et fjellkotekart som 

grunnlag for beste plassering av trase horisontalt og vertikalt. Det antas at en slik undersøkelse 

vil koste i størrelsesorden 200 000 til 300 000.  

 

En slik undersøkelse gir ikke opplysninger om fjellkvaliteten. Dette må kartlegges gjennom nye 

seismiske undersøkelser etter at traseen er lagt. I tillegg må man gjennomføre kjerneboringer 

for å verifisere fjell for å få et overslag på -/+ 10%. Dette vil koste noen millioner. 

5.6 Oppsummering tunnelalternativet 

Med tanke på at det er videreutviklet enklere bruløsninger med betydelig reduksjon i kostnader, 

vil tunnelalternativet sannsynligvis ikke gi noen vesentlig reduksjon av kostnader utover dette.  
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Figur 4 Mulig tunneltrase fra Nautneset og nordover 

6. DEFINERING AV NYE BRUKONSEPTER 

I forbindelse med videre arbeid etter verdianalysen er det gjort en videre optimalisering av ulike 

brutyper, med sikte på å få ned kostnaden maksimalt. I dette arbeidet er det også tatt fram 

tidligere vurderte løsninger.  

6.1 Utgangspunkt og forutsetninger 

Med utgangspunkt i nye premisser, mulighet til å erstatte bruer med fyllinger og usikkerhet om 

hvilken brutype som er mest kostnadseffektiv, er det definert noen nye konsepter som grunnlag 

for kostnadsberegning med Anslagsmetoden.  

 

I tabellen under er konseptene oppsummert. I alle alternativene er følgende forutsetninger lagt 

til grunn: 

 

 Veg mellom Nautneset og Sundsbøen er inkludert. Denne vegstrekningen kan i prinsippet 

vurderes for seg, men av hensyn til anleggsdrift for E39-prosjektet og kvaliteten på dagens 

veg, vurderes det som urealistisk å bygge arm til Gossen uten å ha med denne strekningen.  

 

 Veg mellom Aukratangen og Hukkelberget er tatt med for de alternativene som ender langt 

vest på Aukratangen. Det er vurdert som urealistisk å utvikle dagens Tangeveg til å ta den 

framtidige trafikken over bruene. For de brualternativene som ender øst på Aukratangen er 

det vurdert slik at man kan bygge bare fram til ferjeleiet og utsette videre vegbygging over 

Aukra. 

  

 Gang- og sykkelveg inngår i alle alternativene, men kostnaden er synliggjort slik at den kan 

inngå i en kuttliste og tas ut dersom ønskelig. Det varierer fra brutype til brutype hvor mye 

det er å spare på å kutte ut gang- og sykkelveg.  
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 Bruer i Storhaugsundet, Flatholmsundet og lite sund mellom Flatholmen og Kjerringholmen 

erstattes av veg på fylling i alle alternativene. Videre er det i Kjerringsundet lagt inn så mye 

fylling som praktisk mulig for å forkorte brulengden maksimalt.  

 

 Seilløp med 30 meters høyde (krav for biled) enten i Kjerringsundet eller Bollholmsundet    

 

Tabell 3 Undersøkte konsepter med brutyper 

 

6.2 Bollholmsundet 

I planforslaget var det forutsatt hengebru i Bollholmsundet, etter at ulike brutyper var vurdert. 

Fritt-frambyggbru er normalt den rimeligste brutypen for spenn opp mot 250 meter. Den 

tidligere linjeføringen gjorde imidlertid at spennet ble noe lenger enn det. Ved å optimalisere 

linjeføringen ytterligere og fundamentere under vann, er hovedspennet redusert til 245 meter. 

Da vil fritt-frambyggbru være den mest kostnadseffektive løsningen. Denne bruløsningen er 

derfor forutsatt i alle alternativene unntatt alternativ 2 som har nettverksbue. I denne løsningen 

får man 30 meter seilingshøyde uten særlig stor kostnadsøkning. Det er derfor mulig å kutte ut 

seilløp i Kjerringsundet.  

 

 

Nr Brukonsept Storhaug-

sundet 

Bollholm-

sundet 

Flatholm- 

sundet 

Lite sund 

ved 

Kjerring-

holmen 

Kjerring-

sundet 

0 Kassebrukonseptet 

(reguleringsplanen) 

Betong-

kassebru 

Hengebru Betong-

kassebru 

Betong-

kassebru 

Betong-

kassebru 

(Seilløp 30 

m med FFB) 

1a Kassebru (som 

reguleringsplanen men 

optimalisert med 

fjerning av bruer og 

flytting av seilløp) 

Veg på 

fylling 

Fritt 

frambygg 

med 30 m 

seilløp 

Veg på 

fylling 

Veg på 

fylling 

Betong-

kassebru  

1b Stålkassebru, som 1a 

men stålkasse-

konstruksjon i stedet 

for betong 

Veg på 

fylling 

Fritt 

frambygg 

med 30 m 

seilløp 

Veg på 

fylling 

Veg på 

fylling 

Stålkassebru 

2 Nettverksbue (Nytt 

konsept fra WSP) 

 

Veg på 

fylling 

Nettverks-

bue med 30 

m seilløp 

Veg på 

fylling 

Veg på 

fylling 

Dobbel 

nettverksbue 

uten seilløp 

3 Hengebrukonseptet 

(Løsning fra 

kommunedelplanen, 

tidligere forkastet)  

Veg på 

fylling 

Fritt 

frambygg 

med 30 m 

seilløp 

Veg på 

fylling 

Veg på 

fylling 

Hengebru 

med 30 m 

seilløp 
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Figur 5 Fritt frambyggbru Bolholmsundet 

 

I alternativ 2 er det forutsatt nettverksbue i Bollholmsundet. Ved å serieprodusere tre like bruer 

er målsetningen å redusere kostnaden for konseptet.  

 

 

 

 

 

Figur 6 Nettverksbue i Bollholmsundet 

 

6.3 Kjerringsundet 

I Kjerringsundet er det vurdert fire ulike brutyper. Betongkassebrua (alternativ 1a) er i samme 

trase og løsning som det opprinnelige planforslaget, med fritt frambyggspenn for skipspassering, 

men det er lagt inn en vesentlig større fylling på Aukrasiden for å forkorte brua. Det er beregnet 

kostnad med utgangspunkt i denne løsningen.  
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Siden det blir etablert seilløp i Bollholmsundet, er det også mulig å senke brua og fjerne fritt-

frambyggdelen slik at det blir en frihøyde på ca 12 meter i stedet for 30 meter. Dette vil kunne 

redusere kostnaden noe. I tillegg kan man spare noe fylling på grunn av vern mot skipsstøt er 

fjernet. Figuren under viser en senket variant.  

 

 

 

Figur 7 Betongkassebru Kjerringsundet 

 

Stålkassebrua (alternativ 1b) har samme trase og hovedprinsipp som alternativ 1a, men senket 

til ca. 12 meters seilingshøyde. På grunn av lettere konstruksjon kan spennene mellom pælene 

forlenges slik at man får færre pælegrupper.  

 

 

 

 

Figur 8 Stålkassebru Kjerringsundet 
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Nettverksbueløsningen (alternativ 2) er som foreslått i verdianalysen. Den har en annen trase 

enn kassebruløsningene og går i rett linje fra Kjerringholmen til østsiden av Aukrastangen. 

Løsningen er basert på et midtfundament på 90-100 meters dyp. Denne må utformes som en 

condeep-konstruksjon etter prinsipp fra oljeplattformer.  

 

 

 

Figur 9 Nettverksbuer i Kjerringsundet 

 

Hengebruløsningen er i prinsippet som tidligere forkastet løsning fra kommunedelplanen. Den er 

imidlertid optimalisert ved at brutårnene er plassert lenger ut i sundet for å forkorte spennet, og 

det er en fylling ca 200 meter ut i Kjerringsundet fra nord. 

 

 

 

Figur 10 Hengebru Kjerringsundet 

I forbindelse med anslaget ble det også vurdert skråkabelbru som alternativ til hengebru. Etter 

foreløpige beregninger kan dette ligge i samme størrelsesorden kostnadsmessig. Trase og 

konsekvenser vil også bli det samme som hengebru. Dersom denne løsningen er aktuell, bør 

derfor skråkabelbru undersøkes nærmere.  
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6.4 Fyllingsbehov 

Alle brualternativene er avhengig av store mengder steinmasser, fortrinnsvis fra E39-tunnelen, 

men mengdene varierer i de ulike brukonseptene. Tabellen under viser steinbehovet i 

alternativene i utførte anbragte kubikk (uam3). Dette er i størrelsesorden 1,5 ganger 

prosjekterte faste kubikk. 

 

Tabell 4 Fyllingsbehov (1000 uam3)  
 

Mengde  
Alt 1a Alt 1b Alt 2 Alt 3 

Fylling fra lekter 2640 2400 2660 1800 

Fylling fra land 660 600 530 450 

Stein fra sidetak 600 280 0 0 

Plastringsstein 80 80 60 50 

Sum 3980 3360 3,26 2,30 

 

Alternativene 1a og 1b har vesentlig større massebehov enn tidligere. Det skyldes i hovedsak at 

tre bruer erstattes med veg på fylling. I tillegg er fyllingen ut fra Aukratangen forlenget så mye 

som mulig, slik at brua kan forkortes. Det er lagt til grunn at man kan få 2,5 mill am3 fra 

tunnelen på E39. 

 

Siden alle alternativene er basert på mer veg på fylling, er det behov for relativt mye 

plastringsstein (store stein som bølgevern) Disse må tas ut i sidetak med god fjellkvalitet på 

Otrøya, da man ikke får slik stein fra tunnelsprengning. I et slik sidetak vil det i tillegg til de 

store blokkene bli store mengder overskuddstein, noe som vil bidra til å dekke fyllingsbehovet.  

 

Et aktuelt sidetak kan være å sprenge ut hele berghammeren der det tidligere er planlagt en 

tunnel nord for Nautneset. I så fall vil kostnaden knyttet til denne tunnelen utgå.  

 

 

6.5 Fordeler og ulemper med brualternativene 

Alle de nye brualternativene innebærer erstatning av tre bruer med veg på fylling. Dette gir 

estetisk dårligere løsninger, og kan gi utfordringer knyttet til vanngjennomstrømming i sundene. 

I tillegg er bruene forkortet så mye som mulig i Kjerringsundet ved å forlenge fyllingen sørover, 

noe som vil gi mindre estetiske løsninger. 

 

Alternativene 1a og 1b opprettholder traseen slik den er presentert i reguleringsplanforslaget, og 

inneholder også ny veg fra Aukratangen til Hukkelberget. Årsaken er at det anses å ikke være 

gjennomførbart å slippe trafikk inn på Tangevegen, og det er svært krevende hvis man skulle 

bygd ny veg langs dagens Tangeveg.  

 

Alternativene 2 og 3 flytter traseen lenger øst. De to alternativene som går lenger øst gir 

muligens mindre konflikter for bomiljøet på Aukratangen. I tillegg gir det en mulighet til å utsette 

vegbygging fram til Hukkelberget, med de kostnadsbesparelsene det gir. På den annen side vil 

dette være en annen trase enn den som har vært ute til offentlig ettersyn, og det er behov for en 

ny prosess i forhold til beboerne. I tillegg gir det en tilleggskostnad i framtiden dersom man skal 

oppnå ny veg fram til Hukkelberget. 

 

Alternativene 1a, 1b og 2 flytter seilløpet med 30 meter høyde til Bollholmsundet. I 

Kjerringsundet lir det et seilløp på ca. 12 meter. Flytting av leden gir noen kostnader knyttet til 
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endring av navigasjonsmerker, men disse kostnadene forventes å være lave. Alternativ 3 

Hengebru gir bredt seilløp i Kjerringsundet.  

 

Alternativene 1a og 1b har store undersjøiske fyllinger i Kjerringsundet, noe som kan gi 

utfordringer knyttet til korallrevet øst for Kjerringholmen. Alternativ 2 og 3 unngår de 

undersjøiske fyllingene men har noe veg på fylling fra Aukratangen og utover. Det antas likevel 

at de vil påvirke strømningsforholdene i sundet mindre.  

 

Alternativene 1a og 1b krever ekstra store fyllingsmasser (2,7-3 mill m3) Det kan bli mer enn 

det som kan leveres fra E39-tunnelen. Det må derfor opprettes sidetak.  

 

  

Figur 11Vegsystemet på Aukra 
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7. NYE KOSTNADSBEREGNINGER  

7.1 Om kostnadsberegningsprosessen 

Det ble gjennomført en kostnadsberegning over to dager 12-13 januar 2017. Følgende deltok på 

anslaget: 

 Per Bjørn Gjelsten, tidl ansatt Statens vegvesen, Prosessleder 

 Harald Inge Johnsen, Statens vegvesen 

 Bjørnar Larsen, Statens vegvesen, prisgiver bru 

 Stein Heggem, Johs Holt, prisgiver bru 

 Gaute Mo, Degree of Freedom, prisgiver bru, (første dag), deltok også i verdianalysen  

 Rolf Røsand, Rambøll, prisgiver fundamentering og geoteknikk 

 Roger Gjeldnes, Rambøll, Prisgiver 

 Svein Soknes, Faveo, Prisgiver 

 Erik Spilsberg, Prosjektleder 

 Espen Thøring, Rambøll/ Norconsult, Planlegger og datastøtte 

 

Gjennom kostnadsberegningsprosessen ble det også diskutert løsninger, og det kom opp forslag 

til optimalisering av løsningene. Brutegningene ble revidert i ettertid, slik at det er samsvar 

mellom tegningene og kostnadsoverslagene.  

 

Siden plangrunnlaget foreløpig ikke har samme detaljeringsgrad som den opprinnelige planen, 

har anslaget vesentlig større usikkerhet enn 0-alternativet. I utgangspunktet er nøyaktigheten 

på +/-25 % mens forrige anslag var med nøyaktighet +/-10 %. Det ble heller ikke skilt på at de 

nye kostnadene har prisnivå 2017, mens det forrige i utgangspunktet hadde prisnivå 2015-

kroner. Vurderingene er likevel godt egnet for å vurdere forskjeller på kostnad mellom 

alternativene. 

 

Kostnadene for de ulike alternativene er gjengitt i de neste avsnittene, med forklaring på 

hvordan kostnadene er endret i forhold til den opprinnelige løsningen. 

7.2 Alternativ 1a Betongkassebru i Kjerringsundet, fritt frambygg i Bollholmsundet 

Tabell 5 Kostnadsoverslag for alternativ 1a 

Alternativ 1A Reg.plan Alt 1a Diff Kommentar 

A Veg i dagen inkl. rigg, 
mva 

327,6 330,0 2,4 Alt 1a koster litt mer pga vegbygging på fyllinger, men 
sparer også noe på færre kaier. 

B Konstruksjoner 2098,2 1275,7 -822,5 Besparelse inkl. rigg og mva. Hovedsakelig pga bruer 
erstattet av fyllinger. 

B1 Storhaugsundet 147,3 0,0 -147,3 Brua utgår i alternativet 

B2 Bollholmsundet 383,6 269,1 -114,5 Pga fyllinger kunne linjeføring optimaliseres for 
kortere bru. FFB ble mulig med kortere bru. 
Besparelse pga både lengde og konstruksjonstype. 

B3 Flatholmsundet 138,0 0,0 -138,0 Brua utgår i alternativet 

B4 Flatholmen-
Kjerringholmen 

51,5 0,0 -51,5 Brua utgår i alternativet 

B5 Kjerringsundet 558,6 530,5 -28,1 Prisnedgang skyldes en modera justering av pele-
omfang. 

B6 Bru Aukratangen 3,7 3,7 0,0 Ingen endring 

Rigg 395,9 217,2 -178,7 Færre bruer, og riggppåslag betongbru 20-27-34 % 
ned fra 22-30-40 % 

Mva 419,6 255,1 -164,5 Færre bruer, lavere kostnad -> mindre mva 

C Tunnel 24,0 30,0 6,0 (skulle vært likt - var feil mva i reg.plan-beregningen) 

E Fyllinger 141,8 347,6 205,8 Fyllinger blir vesentlig dyrere (større volum) i Alt 1a 
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P Byggherrekostnader 280,6 180,6 -100,0 Billigere for byggherre pga mindre 
bruprosjektering+byggeledelse 

Q Grunnerverv 18,5 18,5 0,0 Ingen forskjell 

U Usikkerhetsfaktorer 393,9 289,5 -104,4 
 

SUM (merk: forventet, 
ikke P50) 

3284,6 2471,9 -812,7 Spart ca 800 mill kr. Sparer ca 1000 mill på bruer inkl 
BH+usikkerhet. Bruker 200 mill ekstra på fylling. 

7.3 Alternativ 1b Stålkassebru i Kjerringsundet, fritt frambygg i Bollholmsundet 

Tabell 6 Kostnadsoverslag for alternativ 1b 

Alternativ 1B Reg.plan Alt 1b Diff Kommentar 

A Veg i dagen inkl. rigg, 
mva 

327,6 332,5 4,9 Alt 1b koster litt mer pga vegbygging på fyllinger, men 
sparer også noe på færre kaier. 

B Konstruksjoner 2098,2 1007,0 -1091,2 Besparelse inkl. rigg og mva. Færre bruer, kortere bru i 
Kjerringsundet 

B1 Storhaugsundet 147,3 0,0 -147,3 Brua utgår i alternativet 

B2 Bollholmsundet 383,6 269,1 -114,5 Pga fyllinger kunne linjeføring optimaliseres for 
kortere bru. FFB ble mulig med kortere bru. Besparelse 
pga både lengde og konstruksjonstype. 

B3 Flatholmsundet 138,0 0,0 -138,0 Brua utgår i alternativet 

B4 Flatholmen-
Kjerringholmen 

51,5 0,0 -51,5 Brua utgår i alternativet 

B5 Kjerringsundet 558,6 377,2 -181,4 Stor prisnedgang; løsning uten høyt seilløp (flyttes til 
Bollholmsundet). Kortere bru, færre fundamenter med 
stålkassebruer, mer fylling. 

B6 Bru Aukratangen 3,7 3,7 0,0 Ingen endring 

Rigg på betongbru 395,9 72,6 -323,3 Færre bruer, og riggppåslag betongbru 20-27-34 % ned 
fra 22-30-40 % 

Rigg på stålbru 0,0 83,1 83,1 Stålbru; riggpåslag 17-22-27 % 

Mva 419,6 201,4 -218,2 Færre bruer, lavere kostnad -> mindre mva 

C Tunnel 24,0 30,0 6,0 (skulle vært likt - var feil mva i reg.plan-beregningen) 

E Fyllinger 141,8 296,9 155,1 Fyllinger blir vesentlig dyrere (større volum) i Alt 1b 

P Byggherrekostnader 280,6 173,3 -107,3 Billigere for byggherre pga mindre 
bruprosjektering+byggeledelse 

Q Grunnerverv 18,5 18,5 0,0 Ingen forskjell 

U Usikkerhetsfaktorer 393,9 246,4 -147,5 
 

SUM (merk: forventet, 
ikke P50) 

3284,6 2104,6 -1180,0 Spart ca 1180 mill kr. Sparer ca 1340 mill på bruer inkl 
BH+usikkerhet. Bruker 160 mill ekstra på fylling. 

 

7.4 Alternativ 2 Nettverksbue i Kjerringsundet og Bollholmsundet 

Tabell 7 Kostnadsoverslag for alternativ 2 

Alternativ 2 Reg.plan Alt 2 Diff Kommentar 

A Veg i dagen inkl. rigg, 
mva 

327,6 262,2 -65,4 Besparelse pga. bygger ikke veg fra Aukratangen til 
Hukkelberget. 

B Konstruksjoner 2098,2 1616,3 -481,9 Færre bruer drar ned prisen. 

B1 Storhaugsundet 147,3 0,0 -147,3 Brua utgår i alternativet 

B2 Bollholmsundet 383,6 330,5 -53,1 Nettverksbue. Kortere bru som følge av endret 
linjeføring med veg på fyllinger. 

B3 Flatholmsundet 138,0 0,0 -138,0 Brua utgår i alternativet 
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B4 Flatholmen-
Kjerringholmen 

51,5 0,0 -51,5 Brua utgår i alternativet 

B5 Kjerringsundet 558,6 729,2 170,6 Prisøkning. Kortere linje i KDP-traseen, men 
nettverksbue og dyrt fundament på  dybde 90m 

B6 Bru Aukratangen 3,7 0,0 -3,7 Utgår med denne trase 

Rigg på betongbru 395,9 0,0 -395,9 Ingen betongbruer 

Rigg på stålbru 0,0 233,4 233,4 Stålbruer med riggpåslag 17-22-27 % 

Mva 419,6 323,3 -96,3 Færre bruer med lavere totalkostnad -> mindre mva 

C Tunnel 24,0 30,0 6,0 (skulle vært likt - var feil mva i reg.plan-beregningen) 

E Fyllinger 141,8 285,6 143,8 Fyllinger blir  dyrere pga større volum  i Alt 2 

P Byggherrekostnader 280,6 173,3 -107,3 Billigere for byggherre pga mindre 
bruprosjektering+byggeledelse 

Q Grunnerverv 18,5 18,5 0,0 Ingen forskjell 

U Usikkerhetsfaktorer 393,9 374,6 -19,3 Lite nedgang i usikkerhet - går nye ned i andre alt. Pga 
færre bruer, men her har nettverksbuer + fundament 
mye usikkerhet. 

SUM (merk: forventet, 
ikke P50) 

3284,6 2760,5 -524,1 Spart ca 525 mill kr. Sparer ca 670 mill på bruer og veg 
inkl BH+usikkerhet. Bruker 145 mill ekstra på fylling. 

 

7.5 Alternativ 3 Hengebru i Kjerringsundet, fritt frambygg i Bollholmsundet 

Tabell 8 Kostnadsoverslag for alternativ 3 

Alternativ 3 Reg.plan Alt 3 Diff Kommentar 

A Veg i dagen inkl. rigg, 
mva 

327,6 262,2 -65,4 Besparelse pga. bygger ikke veg fra Aukratangen til 
Hukkelberget. 

B Konstruksjoner 2098,2 1355,0 -743,2 Færre bruer drar ned prisen. 

B1 Storhaugsundet 147,3 0,0 -147,3 Brua utgår i alternativet 

B2 Bollholmsundet 383,6 269,1 -114,5 Pga fyllinger kunne linjeføring optimaliseres for 
kortere bru. FFB ble mulig med kortere bru. Besparelse 
pga både lengde og konstruksjonstype. 

B3 Flatholmsundet 138,0 0,0 -138,0 Brua utgår i alternativet 

B4 Flatholmen-
Kjerringholmen 

51,5 0,0 -51,5 Brua utgår i alternativet 

B5 Kjerringsundet 558,6 605,2 46,6 Hengebru. Dyrere pr m, men kortere lengde enn 
betongkassebru fra reg.plan. 

B6 Bru Aukratangen 3,7 0,0 -3,7 Utgår med denne trase 

Rigg på betongbru 395,9 74,7 -321,2 Rigg på betongbru 20-27-34 % 

Rigg på stålbru 0,0 134,9 134,9 Stålbru (hengebru) med riggpåslag 17-22-27 % 

Mva 419,6 271,0 -148,6 Færre bruer med lavere totalkostnad -> mindre mva 

C Tunnel 24,0 30,0 6,0 (skulle vært likt - var feil mva i reg.plan-beregningen) 

E Fyllinger 141,8 200,7 58,9 Fyllinger blir  dyrere pga noe større volum  i Alt 3 

P Byggherrekostnader 280,6 185,8 -94,8 Billigere for byggherre pga mindre 
bruprosjektering+byggeledelse 

Q Grunnerverv 18,5 18,5 0,0 Ingen forskjell 

U Usikkerhetsfaktorer 393,9 282,1 -111,8 Ned pga færre bruer 

SUM (merk: forventet, 
ikke P50) 

3284,6 2334,3 -950,3 Spart ca 950 mill kr. Sparer ca 1000 mill på bruer og 
veg inkl BH+usikkerhet. Bruker 60 mill ekstra på fylling. 

 

Skråkabelbru er foreløpig vurdert å ligge i samme størrelsesorden som hengebru 

kostnadsmessig.  



 

24 (25) NYE ALTERNATIVS-VURDERINGER 

 

 

 

 

 

 

7.6 Oppsummering av kostnader 

 

 

Tabellene viser at alle de nye brualternativene er vesentlig lavere i kostnad enn alternativ 0 

(reguleringsplanforslaget som har vært ute på offentlig ettersyn). 

 

Alternativ 2 Nettverksbue er den løsningen som er beregnet å gi minst besparelse, mens 

stålkassebru i Kjerringsundet og fritt frambygg i Bollholmsundet er beregnet å gi mest 

besparelse.  

 

For alle alternativene er det lagt til grunn en god del stein kjørt på veg fra Nautneset til fylling 

fram til Bollholmsundet. Dette betyr i praksis at vegen må stenges og brukes som anleggsveg.  

Det er lagt til grunn ny veg etterpå. 

 

Riggposten er lavere i de nye anslagene enn forrige gang. Dette er basert på rekkefølge på 

arbeidsdelene slik at en får lite kaier/ båttransport ut til holmene. Det legges til grunn at 

Kjerringsundet bygges først, da må en ha litt båttransport ut. Samtidig sprenging på holmene og 

sjøfyllinger. Bollholmsundet bygges når en i stor grad har ferdigstilt anlegget slik at en kan kjøre 

ut til begge sider av brua fra hovedøyene. 

 

Alle kostnadsberegningene inneholder gang- og sykkelveg både på bruer og veg i dagen. Det er 

vurdert at man kan spare i størrelsesorden 100 millioner dersom man kutter ut gang og 

sykkelvegen.   

Nr Brukonsept Alt 0 Alt 1a Alt 1b Alt 2 Alt 3 

A A Veg i dagen inkl. rigg, mva 327,6 330,0 332,5 262,2 262,2 

B B Konstruksjoner 2098,2 1275,7 1007,0 1616,3 1355,0 

B1 B1 Storhaugsundet 147,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

B2 B2 Bollholmsundet 383,6 269,1 269,1 330,5 269,1 

B3 B3 Flatholmsundet 138,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

B4 B4 Flatholmen-Kjerringholmen 51,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

B5 B5 Kjerringsundet 558,6 530,5 377,2 729,2 605,2 

B6 B6 Bru Aukratangen 3,7 3,7 3,7 0,0 0,0 

 Rigg på betongbru 395,9 217,2 72,6 0,0 74,7 

 Rigg på stålbru   83,1 233,4 134,9 

 Mva 419,6 255,1 201,4 323,3 271,0 

C Tunnel 24,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

E Fyllinger 141,8 347,6 296,9 285,6 200,7 

P Byggherrekostnader 280,6 180,6 173,3 173,3 185,8 

Q Grunnerverv 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 

U Usikkerhetsfaktorer 393,9 289,5 246,4 374,6 282,1 

 SUM forventet kostnad 3284,6 2471,9 2104,6 2760,5 2334,3 
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8. OPPSUMMERING OG FORSLAG TIL VIDERE ARBEID 

8.1 Hovedpunkter fra alternativsanalysen og kostnadsberegningen 

 Ved optimalisering av bruløsningene og ved å erstatte tre bruer med fyllinger, har flere 

aktuelle bruløsninger kommet betydelig ned i pris (kostnadsreduksjon fra 500 – 1200 mill) 

 

 Det er neppe mulig å tenke seg et prosjekt uten at man bygger Nautneset – Sundsbøen 

(både for anleggsperioden og framtidig trafikk). 

 

 Det er ganske lite å spare på å droppe gang- og sykkelveg (i størrelsesorden 100 mill). 

Kjerringsundet AS bør derfor vurdere nøye om dette bør stå på kuttlista eller inngå som en 

forutsetning i prosjektet. 

 

 Mye tyder på at nettverksbue med midtfundament er den minst kostnadseffektive 

bruløsningen. Den har i tillegg stor usikkerhet knyttet til midtfundamentet på nesten 100 

meters dyp. Vi anbefaler derfor ikke å gå videre med denne løsningen.  

 

 Kostnadene ved flere av bruløsningene har kommet ned på et nivå som gjør at 

tunnelalternativet neppe er konkurransedyktig på pris. Med tanke på den store usikkerheten 

og de relativt store ulempene i forhold til framkommelighet for gående og syklende, risiko og 

framtidig vedlikeholdsbehov, anbefaler vi å ikke jobbe videre med tunnelløsningen.  

 

 Av de to kassebruløsningene synes stålkasse (1b) å være ca 370 mill billigere enn 

betongkasse (1a). Dette skyldes for en stor del muligheten til lengre spenn og færre 

fundamenter. I valget mellom disse bør derfor stålkassealternativet legges til grunn.  

 

 Hengebruløsningen har også kommet betydelig ned i pris og er i størrelsesorden 200 mill 

dyrere enn stålkassebru. I denne løsningen er det imidlertid ikke tatt høyde for ny veg over 

Gossen, bare nordover til ferjeleiet. Løsningen gir imidlertid noen andre fordeler særlig i 

forhold til korallrevet.  

 

 Vi mener de to mest aktuelle løsningene som må vurderes videre er 

a) Stålkassebru i samme trase som den regulerte løsningen beregnet til 2100 mill. 

b) Hengebru (evt. skråkabelbru) i østlig trase beregnet til 2330 mill. 

8.2 Forslag til videre arbeid 

Alle de nye løsningene er såpass forskjellige fra det som var ute på høring og offentlig ettersyn at 
det trengs en tilleggsutredning og nytt offentlig ettersyn. De viktigste endringene er at bruer 
erstattes med fylling. For hengebrualternativet er det i tillegg endringer i trase.  
 
Det er nødvendig med en ny uformell prosess mot høringsinstansene for å prøve unngå ny 
planoppstart. Dersom prosessen med bruløsningene drar ut i tid, bør det søkes å få framskyndet et 
vedtak i Midsund kommune. Dette er først og fremst for å få klargjort riggområder og anleggsveg 
for E39-prosjektet.  

 

Kjerringsundet AS bør vurdere hvilken eller hvilke av brutypene som bør legges til grunn for 

videre prosess fram mot planvedtak. I vurderingen bør følgende forhold vektlegges 

 

 Investeringskostnader 

 Usikkerhet med hensyn til korallrevet 

 Bomiljø på Aukratangen 

 Behov for ny veg over Gossen 


