
 NYHETER  TIPS OSS

En «Sunnhordlandsdiagonal» som knytter E134 til den nye 
E39. Det lanseres som en løsning på striden om hvilken vei 
bergenserne skal kjøre østover.
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E39. Det lanseres som en løsning på striden om hvilken vei 
bergenserne skal kjøre østover.

  

- Sunnhordlandsdiagonalen vil 
gi kort kjøretid både til Odda og 
Oslo, samtidig som den i liten 
grad stjeler trafikk fra riksvei 7 eller andre nordlige veier, sier 
Sverre Olav Handeland, styreleder i 
Sunnhordlandsdiagonalen AS.

Tirsdag fortalte BT om striden mellom forkjemperne for 
Hardangerviddatunnelen på riksvei 7 og dem som ønsker en 
«Hordalandsdiagonal» direkte fra Odda til Bergen, via 
Jondalstunnelen og ny vei fra Fusa til Nesttun.

De to veiprosjektene kjemper i stor grad om de samme 
bilistene, det vil si trafikk som skal fra Bergen til Østlandet.

To utfartsårer fra Bergen

Men Hordaland ville ikke vært 
Hordaland hvis det ikke fantes enda 
flere veiplaner.

Næringslivet i Sunnhordland har 
gått sammen om et selskap som 
skal jobbe for en forbindelse over 
Husnesfjorden, fra Økland på 
Tysnes til E134 i Etne. En slik vei vil 
knytte den nye E39 sammen med 

E134, som regjeringen allerede har sagt skal være en av to 
stamveier.

 PÅL ANDREAS MÆLAND, KART: KNUT HJORTLAND 
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 HUSNES: Det største 
tettstedet i Kvinnherad vil kunne 
få en kjøretid til Bergen på rundt 
én time. ARKIVFOTO: Ove A. 
Olderkjær 
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E134, som regjeringen allerede har sagt skal være en av to 
stamveier.

Handeland mener dette prosjektet vil være et bra kompro-
miss mellom satsing på E134 og ny vei over 
Hardangervidda. Da vil bilistene selv kunne velge rute etter 
hvor på Østlandet de skal.

- Bergen får da to utfartsårer for fjelloverganger, der 
tungtrafikken kan velge Haukeli, mens hyttetrafikken kan 
kjøre en annen vei, sier han.

- Større samfunnsnytte

Han viser til at diagonalen binder sammen to veier som det 
uansett skal brukes milliarder på.

- Dermed gir det bedre trafikkgrunnlag og samfunnsnytte 
både for broen over Bjørnafjorden og den nye stamveien 
over Haukeli, sier Handeland.

I rapporten de har fått Asplan Viak til å utarbeide, pekes det 
på at befolkningen er langt større langs denne traseen enn 
langs den foreslåtte Hordalandsdiagonalen via Jondal og 
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I rapporten de har fått Asplan Viak til å utarbeide, pekes det 
på at befolkningen er langt større langs denne traseen enn 
langs den foreslåtte Hordalandsdiagonalen via Jondal og 
Fusa. De åtte sunnhordlandskommunene har 64.000 
innbyggere, men Stord og Kvinnherad er adskilt av den 
brede Husnesfjorden (ytre del av Hardangerfjorden).

- Derfor blir samfunnsnytten mye større av vårt prosjekt. Det 
binder Hardanger, Sunnhordland og Bergen sammen, sier 
Handeland.

Det finnes flere alternativer for å krysse Husnesfjorden, men 
en mulighet er å legge veien fra Tysnes ut på øyen Huglo og 
så på en 3,5 kilometer lang flytebro til Tveitøyane utenfor 
Husnes. Også undersjøisk tunnel er vurdert.

21 milliarder

Kostnadene til Sunnhordlandsdiagonalen er beregnet til 
mellom 18 og 21 milliarder kroner. Siden sambandet vil 
erstatte både bilferge og hurtigbåtssamband, vil man kunne 
få fergeavløsningsmidler tilsvarende 60-90 millioner kroner 
årlig. Dessuten slipper man å bygge nye fergestø, som er 
planlagt. Likevel må det aller meste dekkes av bompenger 
og offentlige tilskudd.
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- Det er mye penger, men da har vi lagt inn høyeste standard 
med doble tunneler og 110 km/t fartsgrense. 
Samfunnsnytten er beregnet til 26 milliarder, så da kan man 
bruke litt penger, sier Handeland.

Han tror ikke motstanden vil være stor i Odda.

- Ved hjelp av en liten utbedring i Oddadalen, vil bilister fra 
Odda kunne nå Bergen på en time på vår vei. Husk at de da 
kan koble seg på E39, som det er vedtatt skal ha 
fartsgrense på 110 km/t.

Roer gemyttene

Hva mener så kamphanene om kompromissforslaget? 
Harald Victor Hove, daglig leder i Hardangerviddatunnelene 
AS, sier at de ikke har noen problemer med en diagonal 
som den sunnhordlendingene skisserer.

- Den vil ligge såpass langt vekk fra vår vei at vi ikke ser den 
store konkurransen, sier han.

Arnfinn Førsund, daglig leder i Hordalandsdiagonalen AS, er 
mer skeptisk. Selskapet har i utgangspunktet lansert en mer 
direkte vei via Jondal og Fusa.

- Husk at der ligger allerede Folgefonn- og Jondaltunnelen, 
så store investeringer er allerede gjort, sier han.

Likevel:

- Det viktigste for oss er at det kommer en arm fra E134 til 
Bergen. Noen vil ha den via Sunnhordland, andre vil ha den 
via Kvam. Det blir det opp til politikerne å avgjøre. Men å 
ruste opp E134 uten å bygge en arm til Bergen, er i hvert fall 
en dårlig løsning.

 LIK BERGENS TIDENDE PÅ FACEBOOK

Lanserer ny vei som kompromiss - Bergens Tidende http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Lanserer-ny-vei-som-kompromiss-35...

5 of 6 14.01.2016 16:33

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Lanserer-ny-vei-som-kompromiss-35...


 LIK BERGENS TIDENDE PÅ FACEBOOK

Lanserer ny vei som kompromiss - Bergens Tidende http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Lanserer-ny-vei-som-kompromiss-35...

6 of 6 14.01.2016 16:33

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Lanserer-ny-vei-som-kompromiss-35...

