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Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling
Møteboken godkjennes som den foreligger.
Møteprotokoll fra møte 28.11.2013 er utsendt tidligere.

Saksnummer
110/13

Saksansvarlig:
Irene Sivertsen
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Endelig vedtak i:
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Arkivsaknr.:
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Saksnummer
111/13

Saksansvarlig:
Irene Sivertsen

Referatsaker/orienteringssaker
Rådmannens innstilling
Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

Liste over dokumenter til orientering:
Nr

Dok.ID

Dok.dato

Avsender/Mottaker

1

13/16661

I

01.12.2013

Norconsult AS

2

13/16662

I

29.11.2013

Norconsult AS

3

13/16746

U

03.12.2013

Norconsult AS

Tittel
Planoppstart - kort
ferjekryssing ytre Nordfjord,
inkludert tilførselsveg,
telefonmøte 13.11.2013
Planoppstart - kort
ferjekryssing ytre Nordfjord,
inkludert tilførselsveg,
endringsmelding
Planoppstart - kort
ferjekryssing ytre Nordfjord,
inkludert tilførselsveg, svar
på varsel om
endringsmelding
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Kommunedelplan fjordkryssing Ytre Nordfjord
Møte:

Møte i arbeidsgruppa

Møtetid, -sted:

13.11. 2013 14.00-15.00 telefonmøte

Tilstede:

Inger Hilde
Janne Midtbø
Alv Terje Fotland
Olav Svangstu

Kopi til:

Møtedeltakarar og prosjektmedarbeidarar hos Norconsult

Bremanger kommune
Vågsøy kommune
Norconsult , referent
Statens vegvesen

Sak nr:

Ansvar/frist:

Kommentarar til referat frå møte 15.10
Vågsøy kommune innleia møtet med å be om at referat frå førre
møte vart korrigert på punktet om Husevågøy og sårbaranalyse.
Vågsøy ynskjer at planarbeidet skal presentere fleire ulike
løysingar for samband til Husevågøy. For Effektvurderinga har
Norconsult lagt til grunn ei "maksimalløysing" med eige ferje til
Husevågøy der årlege kostnader er om lag 12 mill kr. Dette vert
lagt inn som ein konstant for alle vegalternativa. Om endeleg
løysing vert billegare eller dyrare vil det ikkje virke inn på skilnad
mellom trasealternativ.
Vågsøy vil presisere at vegalternativa må vere tilstrekkeleg
utgreidd med omsyn til sårbarheit slik at dei står fram som
løysingar som kan gjennomførast.
Det er semje om at risikovurderinga og vurdering av tiltak for å
redusere risiko der det er identifisert fare, høyrer heime på
reguleringsplannivå.
Bompengar og Effekt
Norconsult presenterte utfordringar knytt til utrekning av Effekt
tufta på trafikktal og bompengetakstar i trafikkanalysen frå 2010
som planprogrammet viser til. Utan bompengetakst er det
vanskeleg å estimere trafikkavvising og forventa trafikk.
Kommunane og SVV tilrår at kostnytteanalysen vert gjort utan
bompengar i denne omgang.
Revisjon av trafikkanalyse
Norconsult har vore i kontakt med Helge Hopen for å undersøke
om han kan revidere trafikkanalysen frå 2010. Når nye kostnadstal
for dette prosjektet er klar og det etter kvart kjem trafikktal for
Bortnentunnelen vil ei slik analyse vere av interesse for det
overordna prosjektet og finansieringa. Det vil og gi nyttig

2013-12-03

MØTEREFERAT
Oppdragsnr.:5131728
Side:
Sak nr:

Sak:

meirkunnskap til dette planarbeidet. Hopen reknar med at
revisjonsarbeidet tek om lag ei veke. Kommunane skal vurdere om
det er ynskjeleg å få dette arbeidet utført.
Regional transportmodell
Eksisterande regional transportmodell (RTM) har gått ut på dato og
kan ikkje leggast til grunn i Effektutrekninga. Det er vanlegvis
SVV som utarbeider RTM. KDP-arbeidet kan gjennomførast utan
ny RTM, men dersom eit brusamband skal inn i planarbeidet vil det
vere naudsynt med ein ny RTM. Dette vil og vere viktig grunnlag
for ein finansieringsplan. Dersom kommunane ynskjer at SVV skal
starte arbeidet med ein ny regional transportmodell bør førespurnad
gå via fylkeskommunen.
Nye vegalternativ Vågsøy
Vegtrasé nedanfor Blåfjell vert på grunn av kostnader med
rassikring svært dyr. Planutvalet i Vågsøy har difor vedteke at det
vert utgreidd nye alternativ i lang tunnel fram til Rv 15 på
Allmenningsfjellet. Nye alternativ får nemninga 3d (til
Vemmelsvik) og 3e (til Biskjelneset). Norconsult utarbeider forslag
til endringsmelding for dette. Inkorporering av nye alternativ på
dette tidspunkt medfører ekstraarbeid og forseinka levering.
Norconsult signaliserer at levering av utkast må flyttast frå 6.
desember til midten av januar. Samstundes melder kommunane at
arbeidet truleg må stillast på vent for å koordinerast med
brualternativ.
Brualternativ
Kystvegen Ålesund-Bergen har gitt Aas-Jacobsen i oppdrag å
utforme eit skisseprosjekt for bru mellom Tongane og Biskjelneset.
Dette arbeidet går parallelt med KDP-arbeidet.
Planutvalet/styringsgruppa i Vågsøy har bede om at brualternativ
vert ein del av det planarbeidet med KDP som er i gang.
Bremanger vil avvente til rapporten i regi av Kystevegen. er lar.
Norconsult vert beden om å ta kontakt med Nordfjord Vekst som
styrer dette arbeidet, for å få avklart og koordinert vidare arbeid.
De vert å kome attende til korleis planarbeidet skal halde fram med
dei nye innspela.

Bergen 25.11. 2013
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Janne Midtbø
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Fotland Alv Terje <Alv.Terje.Fotland@norconsult.com>
29. november 2013 10:58
Janne Midtbø; Inger Hilde
Duun Hans Petter
Varsling om endring og endeleg referat arbeidsmøte 13.11
telefonmøte 13.11.2013.doc

Hei

Vil informere om at endringsmelding for lang tunnel har latt vente på seg på grunn av at vår geolog er på ferie og er
tilbake måndag.
Vi treng å få på plass noen avklaringer fra henne før eg sender det ut.

Det ser førebels ut til at kostnaden med denne endringa vil verte på 200-250.000 kr. Årsaka er at i tillegg til at det
må lagast nye veglinjer og gjennomførast ny geologisk synfaring
må alle personar som har levert sitt, no inn at i prosjektet og endre sine rapportmanus. Dette medfører og
meirarbeid og koordinering med prosjektleiinga.
Sidan det er uavklart kva som skje med brualternativet kan det vere lurt å vente med endring/endringsmelding av
planskildring og KU-rapportene enn så lenge og berre få på
plass veglinjer for ny tunnel, tilleggsrapport geologi og Anslag i ei fyrste endringsmelding? Denne delen er
kostandsrekna til ca 150.000 r.

Norconsult varslar og at det vert laga ei eige endringsmelding som gjeld koordinering med bruprosjektet.
Det er uvisst kva dette vil innebere så i fyrste omgang gjeld det prosjektkoordinering etter medgått tid med ei fyrste
ramme på 40 timar.

Det vert og varsla at utsetting av ferdigstilling som følgje av at det no kjem til fleire alternativ og at vi må vente på
brurapport kan medføre meirarbeid. Dette er også nemnd i kontrakten.
Om det vert levering seinare enn 1. feburar må vi vurdere godtgjering knytt til forseinking.

Endeleg referat frå sist møte lagt ved.

mvh

Alv Terje
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Svaret er sendt som mail og er vedlagt
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Møteplan 2014

Rådmannens innstilling
1. Det settes opp slik møteplan for 2014:

HO

OK

PU

F

K

27. januar
24. mars
5. mai
2. juni
8. september
13. oktober

28. januar
25. mars
6. mai
3. juni
9. september
14. oktober
25. november

30. januar
27. mars
8. mai
5. juni
11. september
16. oktober
13. november
27. november

13. februar
10. april
22. mai
19. juni
25. september
30. oktober

24. november

30. januar
27. mars
8. mai
5. juni
11. september
16. oktober
13. november
27. november

11. desember

Politikerdag: 1 dag i april måned.
Møter i ADMU, AMU, ER og RF settes opp av administrasjonen og oversikt sendes utvalgene før
utgangen av 2013.
2. Hovedutvalgsledere og ordfører får fullmakt til å gjøre endringer i møteplanen hver for sine
utvalg dersom møtedatoer må endres eller det må legges inn ekstra møter.

Saksopplysninger / fakta
Rådmannsteamet har satt opp utkast til møteplan for hele året 2014. Dette ut fra at en skal ha
bedre oversikt over møtedager og behandlingsgangen for større saker som skal til behandling
utover i året. Det er satt møter med samme ukedager som tidligere fastsatt – mandager for helseog omsorgsutvalget, tirsdager for oppvekst- og kulturutvalget og torsdager for formannskap og
kommunestyre.
Det er videre tatt hensyn til fylkeskommunens møteplan slik at en får minst mulig kollisjoner der, og
det er tatt hensyn til vinterferie og høstferie for skolene.
Utvalg for plansaker har møter samme dag som formannskapet. Møtetiden for møtene i
formannskapet reguleres ut fra saksmengden som skal til behandling i planutvalget og bestemmes
først når sakslisten settes opp. Vanligvis er planutvalget først og da fra kl. 14.00 og formannskapet
vanligvis en time senere fra kl. 15.00
Når det gjelder hovedutvalgene er det lagt inn møter for OK-utvalget og HO-utvalget i forkant av
formannskapet der en i dag vet de får saker til behandling. Det kan likevel settes opp ekstra møter
i hovedutvalgene om påkommende saker gjør det nødvendig.
Det tas forbehold om endringer av møteplanen ved at ekstra møter legges inn eller møter må
flyttes. Det kan for eksempel være nødvendig med ekstra møter i formannskapet i forkant av et
møte i kommunestyret. Det kan påkomme saker som gjør endringer i møteplanen nødvendig og
som en ikke har oversikt over når møteplanen settes opp.
Møteplanen fremlegges for formannskapet og kommunestyret 12.12.2013.

