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FORORD
Asplan Viak har vært engasjert av Utsira kommune for å gjennomføre en konsekvensanalyse
av nytt anløpssted på fastlandet for Rutebåten Utsira. Rådmann Bjørn Aadnesen har vært
kontaktperson fra Utsira kommune for oppdraget. I Asplan Viak har dr. ing. Even Lind vært
ansvarlig for analysen. Samfunnsøkonom Ingvild Nordtveit har har vært medarbeider.

Even Lind har vært oppdragsleder for Asplan Viak.

Stavanger, 26/08/2014
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INNLEDNING

Rutebåten Utsira går i dag mellom Utsira og Garpeskjærskaien i Haugesund kommune. På
Utsira blir både Sørevågen og Nordevågen brukt som anløpssted, med Nordevågen som
primærhavn. Det er planlagt å utbedre Sørevågen slik at denne kan fungere som
primærhavn i fremtiden.
Overfartstiden er i dag 1 time og 10 minutter.
Tilbudet er noe dårligere på vintertid enn på sommertid. Antall avganger fra Utsira i
vintersesongen 2014 er totalt 21 i løpet av en uke, med tre avganger søndag til torsdag, fire
avganger på fredager og to avganger på lørdager. I sommersesongen 2014 økes antall
avganger til totalt 26 per uke, med fire avganger mandag til fredag og tre avganger lørdag og
søndag.
Utsira kommune ønsker å se på mulighetene for å bedre kommunikasjonen til sentrale
områder på fastlandet ved å endre anløpet fra Garpeskjærskaien i Haugesund til
Sævelandsvik i Karmøy kommune.
I konsekvensanalysen vil vi:
-

Kartlegge reisemål og -hensikt for reisende med Rutebåten Utsira
Belyse reisetider fra Utsira til sentrale steder med alternative anløp på fastlandet
Gjennomføre en omlandsvurdering av alternative anløp på fastlandet
Vurdere muligheten for å øke antall avganger til og fra Utsira
Sammenligne kollektivtilbudet på de to alternative anløpene
Gi et grovt anslag på nødvendige investeringer i havner
Avklare muligheter og videre arbeid
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REISENDE MED RUTEBÅTEN UTSIRA

Ferjen som i dag trafikkerer sambandet Haugesund - Utsira har en maksimal kapasitet per
tur på 21 personbiler og 150 passasjerer, eller 2 trailere og 10 personbiler i tillegg til 148
passasjerer.

Figur 2-1: Rutebåten Utsira: rutebaatenutsira.no

For ferjesamband er det vanlig å måle trafikkvolum i antall passasjerer og antall
personbilenheter (PBE) som reiser med ferjen. PBE er et teoretisk uttrykk for antall kjøretøy
der større kjøretøy omregnes til personbilenheter på følgende måte:








Moped utgjør null personbilenheter
Personbil uten henger utgjør én personbilenhet
Personbil med henger utgjør tre personbilenheter
Varebil utgjør én personbilenhet
Buss utgjør fire personbilenheter
Lastebil uten henger utgjør tre personbilenheter
Lastebil med henger utgjør fem personbilenheter

Passasjerer er eksklusiv fører av kjøretøy. Antall reisende personer vil da ligge et sted
mellom antall passasjerer og summen av antall passasjerer og personbilenheter.
Utviklingen i antall passasjerer og PBE som reiser med ferjen til Utsira fra 2012 til 2013 er
vist i Figur 2-2. Samlet var det 9666 PBE i 2012 og 10754 PBE i 2013, noe som gir en
økning på 11 prosent. Utviklingen PBE i løpet av året er noenlunde lik i 2012 og 2013, med
stor trafikk i mars og mai til oktober.
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Figur 2-2: Antall personbilenheter og passasjerer med ferjen, 2012-2013. Kilde: Kolumbus

Samlet var det 20783 passasjerer i 2012 og 22295 passasjerer i 2013, noe som gir en
økning på syv prosent. Variasjonen i antall passasjerer i løpet av året viser at det er en
betydelig økning i antall reisende i sommermånedene sammenlignet med resten av året.
Utsira er et populært sted for fuglekikkere, og hovedsesongen for fuglekikkere er ifølge Visit
Haugesund i periodene 15. april til 15. mai, og 1. september til 1. november.1 Påskeferien vil
også påvirke antall reisende, da det sannsynligvis er flere besøkende. Samtidig vil det være
mindre godstransport og skole- og arbeidsreiser i perioder med mange fridager. I 2012 var
påsken den første uken i april og i 2013 den siste uken i mars, og kan sannsynligvis forklare
noe av differansen i antall passasjerer mellom de to årene i mars og april.

1

http://www.visithaugesund.no/no/Produkt/?TLp=770079
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REISEVANEUNDERSØKELSE

3.1

Utforming og gjennomføring

I løpet av en uke i april ble det gjennomført en reisevaneundersøkelse for å samle
informasjon om reisemål og reiseformål for reisende til og fra Utsira. For å få flest mulig til å
fylle ut skjemaet er antall spørsmål svært begrenset. I tillegg til reisemål og formål med
reisen ble respondentene bedt om å oppgi hvilket reisemiddel som ble benyttet til og fra
ferjekaien, om de er bosatt på Utsira og når de reiser med ferjen (dag og klokkeslett).
Utvalget av spørsmål er basert på den informasjonen som er nødvendig for å gjennomføre
konsekvensanalysen. Skjemaet som ble benyttet i undersøkelsen er presentert i vedlegg.
For å fange opp både helgetrafikk og hverdagsreiser ble undersøkelsen gjennomført over
syv dager uten opphold. Samtidig var det ønskelig å unngå perioder der mange reisende er
turister og når studenter, skoleelever og arbeidende har fri, som i påskeferien og uker med
helligdager i mai. Sommerrutene for Rutebåten Utsira var gjeldende fra og med tirsdag 1.
april 2014. For å unngå å ta hensyn til to ulike rutetabeller i analysen ble undersøkelsen
gjennomført fra og med tirsdag 1. april 2014, til og med mandag 7. april 2014. Alle reisende
ble spurt om å fylle ut skjemaet på én A4-side av billettøren, som også sørget for å samle inn
skjemaene.

3.2

Utvalg

Billettsalget på Rutebåten Utsira i løpet av den uken reisevaneundersøkelsen ble
gjennomført viser at det totalt var 629 reisende. 541 av de reisende fylte ut spørreskjemaet,
som gir en samlet svarprosent på 86. Svarprosenten er noe lavere på de fleste spørsmålene
da noen respondenter ikke har svart på alle spørsmålene.
Fordelingen av antall svar over dager er presentert i Figur 3-1. Det er klart høyest antall svar
fredag og søndag, og svært få svar mandag 7. april.

Antall respondenter
200

159

150
100

119
58

62

72

50

41
13

0

Figur 3-1: Antall respondenter over dager

Andelen respondenter som oppgir at de er bosatt på Utsira er kun 43 prosent.2 Det er en stor
økning i antall respondenter i tilknytning til helgen (fredag og mandag). Dersom man kun
inkluderer svar fra reisende fra mandag morgen til fredag før kl. 16.00 er andelen som oppgir

2

Åtte respondenter som ikke har oppgitt om de er bosatt på Utsira er ikke inkludert i beregning av
andelen bosatte.
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at de er bosatt på Utsira oppe i rundt 55 prosent.3 Det er likevel en betydelig andel av de
reisende som ikke er bosatt på Utsira.
Av respondentene som har oppgitt at de ikke er bosatt på Utsira har 64 prosent (195
reisende) oppgitt at minst ett av formålene med reisen var ferie-fritidsreise, besøk til venner
eller familie, leir eller fuglekikking.

3.3

Resultat

I undersøkelsen er det i hovedsak hovedformål med reisen, reisemål/utreisested og
reisemiddel til og fra ferjekaien som er belyst. Denne informasjonen gir et godt utgangspunkt
for å vurdere endringer i samlet reisetid til relevante reisemål og utreisesteder. I tillegg viser
den i hvilken grad kollektivtilbudet i dag er benyttet av de reisende med ferjen til og fra Utsira.

3.3.1

Hovedformål med reisen

I er fordelingen over hovedformål med reisen for alle svar presentert. Det er flere som har
oppgitt flere formål med reisen, og totalt antall svar overstiger derfor totalt antall
respondenter.

HOVEDFORMÅL MED REISEN
Andre tjenester
(bank, frisør og
lignende)
4%

Annet
9%

Handel
9%

Reise til/fra
arbeid
10 %
Reise til/fra skole
eller studiested
4%

Tjenestereise
10 %

Helsetjenester
6%

Yrkes/godstransport
3%

Leir/leirskole
7%
Besøke venner
eller familie
18 %
Ferie-/fritidsreise
20 %
Figur 3-2: Hovedformål med reisen for alle respondenter

3

Reisende som ikke har oppgitt dag og klokkeslett for reisen er ikke med i beregningen her.

Utsira kommune

Asplan Viak AS

Konsekvensanalyse for transport til og fra Utsira

9

Ferie- og fritidsreiser, besøke venner eller familie og leir/leirskole utgjør til sammen 45
prosent. Reise til og fra arbeid eller skole og tjenestereiser utgjør til sammenligning totalt 24
prosent. Det er overraskende få som har oppgitt at handel er (en av flere) formål med reisen.
Dette kan skyldes at flere har oppgitt flere formål med reisen. I tillegg er handel ofte en av
flere formål og noen kan derfor ha unnlatt å huke av for denne fordi det ikke oppfattes som et
hovedformål. Handel, helsetjenester og andre tjenester utgjør til sammen 19 prosent.
I Tabell 3-1 er hovedformål med reisen for bosatte og ikke bosatte sammenlignet. Åtte
respondenter har ikke oppgitt om de er bosatt på Utsira eller ikke og er derfor holdt utenfor
sammenligningen som er gjort her. I tillegg er leir/leirskole slått sammen med ferie- og
fritidsreiser. Summen av antall svar for hvert av alternativene samsvarer ikke med totalt
antall respondenter fordi noen har oppgitt flere formål med reisen. Her er både den
prosentvise fordelingen av antall svar og prosentandelen av respondenter som oppgir de
ulike formålene presentert.
Tabell 3-1: Oversikt hovedformål med reisen

Hovedformål
Handel
52
Besøke venner eller familie
49
Reise til/fra arbeid
35
Helsetjenester
34
Andre tjenester (bank, frisør og lignende) 25
Tjenestereise
24
Ferie-/fritidsreise
28
Reise til/fra skole eller studiested
21
Yrkes-/godstransport
3
Annet
25
Ikke oppgitt
1
Sum
297
Antall respondenter totalt
227

Bosatte
18 %
23 %
16 %
22 %
12 %
15 %
11 %
15 %
8%
11 %
8%
11 %
7%
12 %
7%
9%
1%
1%
8%
11 %
0%
0%
100 %
131 %

0
64
26
1
1
41
141
0
15
30
3
322
306

Ikke bosatte
0%
0%
20 %
21 %
8%
8%
0%
0%
0%
0%
13 %
13 %
33 %
46 %
0%
0%
5%
5%
9%
10 %
1%
1%
100 %
105 %

Som forventet er det betydelig forskjell i formål med reisen mellom de som er bosatt på
Utsira og besøkende. For reisende som er bosatt på Utsira oppgir 23 prosent handel som et
(av flere) formål med reisen, 15 prosent oppgir helsetjenester og 11 prosent oppgir andre
tjenester som bank, frisør og lignende.
En betydelig del av reisene for respondenter som oppgir at de ikke er bosatt på Utsira er
ferie- og fritidsreiser, reise til/fra leir og besøk til venner eller familie (totalt 64 prosent). I
tillegg er det noe yrkes- og godstransport, og tjenestereiser.

3.3.2

Reisemål/utreisested

Ett av spørsmålene gir informasjon om reisemålet for de som reiser fra Utsira og utreisested
for de som reiser til Utsira. Noen respondenter har oppgitt flere reisemål/utreisested og antall
svar er derfor noe høyere enn antall respondenter. I Figur 3-2 er fordelingen av alle svar
presentert.
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REISEMÅL/UTREISESTED
Stavanger
12 %

Andre
22 %

Åkra
5%

Kopervik
5%
Raglamyr
5%
Haugesund
lufthavn
3%
Sveio
3%
Stord og Bømlo
4%
Oasen
2%

Haugesund
sentrum
39 %
Figur 3-3: Fordeling på reisemål og utreisested for alle respondenter

En oversikt over frekvensen for de ulike alternativene er gitt i Tabell 3-2, og skiller mellom de
som har oppgitt at de er bosatt på Utsira og andre.
Tabell 3-2: Oversikt reisemål og utreisested

Reisemål/Utreisested
Haugesund sentrum
Stavanger
Raglamyr, Haugesund
Haugesund lufthavn, Karmøy
Åkra
Sveio
Kopervik
Oasen, Karmøy
Stord og Bømlo
Andre
Ikke oppgitt
Sum
Antall respondenter

Utsira kommune

121
25
17
17
12
12
6
5
0
43
9
267
227

Bosatte
45 %
9%
6%
6%
4%
4%
2%
2%
0%
16 %
3%
100 %

53 %
11 %
7%
7%
5%
5%
3%
2%
0%
19 %
4%
118 %

97
44
7
0
19
5
19
7
25
82
4
309
306

Ikke bosatte
31 %
14 %
2%
0%
6%
2%
6%
2%
8%
27 %
1%
100 %

32 %
14 %
2%
0%
6%
2%
6%
2%
8%
27 %
1%
101 %
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Svært mange har oppgitt at de reiser mellom Utsira og Haugesund sentrum uavhengig av
om de er bosatt på Utsira eller ikke (hhv. 53 og 32 prosent). Det er naturlig ettersom det er
hit ferjen går i dag, og Haugesund derfor er nærmeste by. I Tabell 3-3 er hovedformål for de
som har oppgitt at de reiser mellom Utsira og Haugesund sentrum oppgitt. Også her skiller vi
mellom de som er bosatt på Utsira og besøkende.
Tabell 3-3: Reisende mellom Utsira og Haugesund sentrum

Handel
Besøke venner eller familie
Helsetjenester
Andre tjenester (bank, frisør og
lignende)
Tjenestereise
Reise til/fra skole eller
studiested
Reise til/fra arbeid
Ferie-/fritidsreise
Yrkes-/godstransport
Annet
Ikke oppgitt
Sum
Totalt antall respondenter

Reiser mellom Utsira og Haugesund sentrum
Bosatt på Utsira
Ikke bosatt på Utsira
Antall
Prosent
Antall
Prosent
45
24 %
0
0%
29
16 %
18
18 %
24
13 %
0
0%
22

12 %

0

0%

18

10 %

26

25 %

16

9%

0

0%

12
8
2
9
0
185
121

6%
4%
1%
5%
0%
100 %

13
32
5
8
0
102
97

13 %
31 %
5%
8%
0%
100 %

Hovedformål med reisen for reisende mellom Utsira og Haugesund sentrum gitt at de er
bosatt på Utsira er i stor grad handel, besøk til venner og familie, og helsetjenester. Både
handel og helsetjenester er i stor grad tjenester som også kan dekkes i Åkrehamn, men
undersøkelsen gir ikke svar på hvilke av de to byene som er foretrukket som reisemål for
disse formålene.
Hovedformål for reisende som ikke er bosatt på Utsira og har oppgitt at de reiser mellom
Utsira og Haugesund er ferie- og fritidsreiser (29 prosent), tjenestereiser (25 prosent), og
besøk til venner og familie (18 prosent). I løpet av uken er det også registrert 13 reiser der
den reisende oppgir at hovedformålet er reise til/fra arbeid.

3.3.3

Reisemiddel til/fra ferjekai

I Tabell 3-4 er fordelingen over ulike reisemidler til og fra ferjekai presentert. Også her
avviker sum fra totalt antall respondenter fordi noen reisende har oppgitt flere reisemidler.
Det er privatbil, og gange/sykling som dominerer. Privatbil utgjør 68 prosent av svarene på
reisemiddel, noe som betyr at 77 prosent av respondentene har oppgitt at de reiste med
privatbil til og/eller fra ferjekaien. Tilsvarende for gående eller syklende er hhv. 18 og 20
prosent.
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Tabell 3-4: Reisemiddel til/fra ferjekai

Reisemiddel
Privatbil
Fotgjenger/syklist
Lastebil
Annet
Taxi
Rutebuss
MC/moped
Ikke oppgitt reisemiddel
Sum
Totalt antall respondenter

Antall
419
110
24
24
18
14
7
2
618
541

Prosent av antall Prosent av antall
svar
respondenter
68 %
77 %
18 %
20 %
4%
4%
4%
4%
3%
3%
2%
3%
1%
1%
0%
0%
100 %
114 %

Det er totalt 419 respondenter som har oppgitt privatbil som reisemiddel til og/eller fra
ferjekaien. Av disse er det 16 prosent som har oppgitt at de også har benyttet andre
reisemidler, mens hele 84 prosent kun har benyttet privatbil til og fra ferjekaien.
Tabell 3-5: Privatbil som reisemiddel

Respondenter som har oppgitt privatbil i kombinasjon med
andre reisemidler
Respondenter som har oppgitt kun privatbil som
transportmiddel
Totalt antall respondenter

Antall

Prosent

66

16 %

353

84 %

419

100 %

Den lave bruken av kollektivtilbud som rutebuss er naturlig gitt at det ikke er rutebusser som
går fra ferjekaien på Garpeskjærskaien og at de rutebussene som går fra andre steder på
Risøy (Garpeskjærveien og Sundgata) ikke korresponderer med ferjen. Kollektivtilbudet er
diskutert mer inngående i kapittel 5.3.
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FREMSKRIVING AV ANTALL REISENDE TIL OG FRA
UTSIRA

Fra 2012 til 2013 var det er økning i PBE og passasjerer på hhv. 11,3 og 7,3 prosent. Det er
lite sannsynlig at økningen i trafikk vil holde seg så høyt over lang tid. Det er imidlertid rimelig
å anta at veksten i antall reisende i det minste vil være på nivå med veksten i befolkningen
på Utsira. Både godstrafikk, antall som besøker familie og venner, og skole- og arbeidsreiser
vil være avhengig av antall bosatte.
Historisk utvikling i folkemengde (tom 2013) og SSBs framskrivinger for de neste 36 årene er
presentert i Figur 4-1. Fra 2000 til 2006 var det en relativt betydelig nedgang i folkemengden,
fra 256 til 209. Deretter har folkemengden holdt seg mellom 209 og 218. I kommuneplanen
er det referert til en målsetting om 350 innbyggere innen 2020. Dette gir en betydelig større
vekst enn SSBs prognoser for middels vekst (4M). SSBs prognoser er antatt å være mer
realistiske, og er derfor lagt til grunn for framskriving av antall reisende med ferjen til og fra
Utsira.

Folkemengde
300
256
250

232

218

263

245

200
150
100
50
0
2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Figur 4-1: Historisk utvikling i folkemengde og prognose fremover (SSB 4M)

Dersom man antar at veksten i antall reisende vil følge veksten i befolkningen (SSB 4M), vil
utviklingen i antall reisende frem mot 2040 være som vist i Figur 4-2. Med utgangspunkt i
antall reisende i 2013, vil man i løpet av en tolvårsperiode kunne forvente en vekst i antall
reisende på rundt 16 prosent. Det er naturligvis stor usikkerhet knyttet til en slik fremskriving,
men den kan likevel gi en indikasjon på hvor stor vekst man bør kunne forvente fremover.
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Fremskriving basert på forventet befolkningsvekst (SSB 4M)
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Figur 4-2: Fremskriving av antall reisende basert på forventet befolkningsvekst (SSB 4M)

I tillegg til befolkningsvekst, vil faktorer som utvikling i demografi og turisme også påvirke
utviklingen i antall reisende. Spesielt når det gjelder turisme har det vært en sterk vekst de
seinere årene. På Utsira er det overnattingssteder til utleie med totalt rundt 140
sengeplasser. De tre overnattingsstedene med størst kapasitet er Sildaloftet med
overnattingsplasser for inntil 33 personer, Bølgen med totalt 24 sengeplasser, og
Nordvikgården med til sammen 36 sengeplasser. I tillegg er det flere mindre
overnattingsmuligheter på Utsira som til sammen har nærmere 50 sengeplasser.

Figur 4-3: Sildaloftet til venste og Bølgen til høyre
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Figur 4-4: Nordvikgården

Sildaloftet er lokalisert i Sørevåg, Bølgen i Nordvikvågen og Nordvikgården ligger i Nordvik.
Nordvikgården er drevet av Haugesund turistforening, og har de siste par årene hatt rundt
2.500 overnattinger årlig.

Figur 4-5: Kart over Utsira
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Utviklingen i antall overnattingsdøgn ved Nordvikgården (turistforeningen sin hytte på Utsira),
Sildaloftet og Bølgen fra 2005 til 2013 er presentert i Figur 4-6. Den årlige vekstraten er også
gitt på aksen til høyre i figuren. Den kraftige økningen i antall overnattingsdøgn fra 2009 til
2010 skyldes i hovedsak åpningen av Nordvikgården i 2009, etter at den forrige hytten brant
ned. Økningen i antall overnattinger som fulgte økning i kapasiteten tyder på at det er stor
etterspørsel etter overnattingssteder for turister og andre besøkende på Utsira. Samlet har
det fra 2005 til 2013 vært en økning i antall overnattingsdøgn på 235 prosent. I tillegg til
antall overnattinger i Sildaloftet, Bølgen og Nordvikgården kommer overnattingsdøgn ved
flere mindre overnattingssteder på Utsira.
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Figur 4-6: Utvikling i overnattingsdøgn i Nordvikgården, Sildaloftet og Bølgen

Både for hytten til turistforeningen, Sildaloftet og Bølgen er det forventet at det fortsatt vil
være en økning i antall overnattingsdøgn i årene fremover. Dersom antall turister som reiser
til og fra Utsira har en sterkere vekst enn det som er lagt til grunn i fremskrivingen basert på
SSBs middelalternativ for befolkningsvekst i kommunen, vil fremskrivingen i Figur 4-2
undervurdere antall reisende i fremtiden.
Den gjennomsnittlige årlige vekst i antall overnattingsdøgn fra 2005 til 2013 har vært på 18
prosent. Ser vi bort i fra økningen fra 2009 til 2010, var gjennomsnittlig økning i antall
overnattingsdøgn i perioden 13 prosent. Dersom denne veksten skal opprettholdes fremover
mot 2040 vil det forutsette en betydelig økning i kapasiteten ved overnattingsstedene. Med
fullt belegg ville de eksisterende overnattingsstedene på Utsira kunne betjene maksimalt
51.100 overnattinger. Det forutsetter imidlertid fullt belegg gjennom hele året, men vi vet at
det er noen perioder i løpet av året der det er færre besøkende enn ellers. Det regnes heller
ikke som sannsynlig at etterspørselen etter overnattingssteder på Utsira vil øke med 13
prosent hvert år frem mot 2040.
Gitt at det er en øvre grense for kapasiteten til å ta imot besøkende samtidig som
turistnæringen forventer en fortsatt betydelig økning i antall besøkende de neste årene, er
fire ulike alternativer for vekst i antall overnattingsdøgn presentert i Figur 4-7. I alternativ 1 og
2 er det tatt utgangspunkt i en vekst på 18 % fra 2013 til 2014, som deretter avtar med
henholdsvis 15 og 30 prosent årlig, og stabiliseres på rundt 15.000 og 8.500
overnattingsdøgn per år. I alternativ 3 og 4 er det tatt utgangspunkt i en vekst på 13 % fra
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2013 til 2014, som deretter avtar med henholdsvis 15 og 30 prosent årlig, og stabiliseres på
rundt 11.000 og 7.300 overnattingsdøgn per år. Det er naturligvis svært stor usikkerhet,
spesielt for årene langt frem i tid. Det er og mulig at utviklingen vil snu, og at man vil få en
negativ trend i utviklingen, men basert på utviklingen de siste 8 årene og forventningene til
turistnæringen er det ikke forventet at det vil skje i nærmeste fremtid.

Alternativer for fremskrivning av antall overnattingsdøgn
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Figur 4-7: Fremskrivning av antall overnattingsdøgn

Gitt en utvikling mellom alternativ 1 og 4, som illustrert i Figur 4-7, vil antall overnattingsdøgn
totalt legge beslag på mellom 15 og 30 prosent av dagens kapasitet.
Dersom den sterke veksten i turisme holder seg fremover vil det bety at antall reisende med
ferjen vil være høyere enn anslått i Figur 4-2. Ved å dele de reisende inn i to grupper, de
som kan defineres som turister (reisende som oppga at de ikke var bosatt på Utsira og som
hadde ferie- og fritidsreise eller leir/leirskole som formål med reisen) og resten kan man se
på utviklingen i antall reisende med ulik forventet vekst for de to gruppene, som vist i Figur
4-8. Basert på resultatene fra reisevaneundersøkelsen er rundt 25 prosent av alle reisende
her definert som turister og resten er enten bosatte eller ikke bosatte som reiser for å besøke
venner eller familie, i forbindelse med arbeid eller lignende.
Samlet for begge grupper av reisende vil utviklingen frem mot 2040 da føre til totalt 15.800
PBE og 32.800 passasjerer årlig, som er en økning på henholdsvis 63 og 58 prosent
sammenlignet med nivået i 2012. Rundt halvparten av veksten i antall PBE og passasjerer
skyldes vekst i turisme, og resten bosatte og ikke bosatte som reiser for å besøke venner
eller familie, i forbindelse med arbeid eller lignende.
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Fremskrivning i antall reisende etter grupper
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Figur 4-8: Fremskriving av antall reisende, turister og andre

Hvorvidt alternativene for muligheter for vekst i antall reisende skissert over realiseres vil ikke
påvirke konklusjonene når det gjelder valg av anløpssted. Dette skyldes at vi ikke har lagt til
grunn ulik utvikling i antall reisende avhengig av anløpssted selv om det er sannsynlig at
redusert samlet reisetid til og fra sentrale reisemål og utreisested vil ha en positiv effekt på
antall reisende (se kapittel 5 for en presentasjon av reisetider).
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5

OMLANDSVURDERING OG REISETIDER

5.1

Reisetider

5.1.1

Reiser med bil

Reisevaneundersøkelsen gir informasjon om hvilke reisemål (eller utreisesteder) som er
hyppigst besøkt av reisende til og fra Utsira.
Samlet reisetid med ferje og bil er beregnet for de 11 stedene som er oppgitt som er mest
sentrale for de to alternative anløpsstedene på fastlandet. Resultatene gitt 50 minutter
overfartstid til Sævelandsvik er presentert i Figur 5-1.
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Figur 5-1: Samlet reisetid med ferje og bil til relevante reisemål (gitt 50 min. overfartstid til Sævelandsvik)

Samlet reisetid i minutter er vist på den vertikale aksen til venstre i diagrammet, og
differansen mellom de to alternativene i minutter på den vertikale aksen til høyre. Ved å
redusere overfartstiden med rundt 20 minutter er det stort sett ingen endring eller en
reduksjon i reisetid til de fleste reisemålene.
Kart over sentrale reisemål og utreisesteder er presentert i Figur 5-2. Størrelsen på sirkelen
som viser målpunktene indikerer hvor stor andel av reisene som går til de ulike stedene,
basert på data fra reisevaneundersøkelsen. De to alternative anløpsstedene er merket med
gult. Reisetid med bil fra anløpsstedene er også presentert i grafen nederst til venstre. Her er
altså ikke forskjellen i overfartstid med ferjen inkludert. For å sammenligne den totale
reisetiden med ferje og bil henvises det til Figur 5-1.
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Figur 5-2: Kart over sentrale reisemål/utreisesteder og oversikt over reisetid med bil fra Garpeskjærskaien og
Sævelandsvik
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I tillegg til redusert overfartstid bil en mulig økning i ferjefrekvensen føre til en ytterligere
reduksjon i reisetid, da gjennomsnittlig ventetid må forventes å reduseres. Det er ikke klart
hvordan frekvensen på avganger vil bli dersom anløpssted endres til Sævelandsvik, og dette
er derfor ikke hensytatt i bergningen av endret reisetid. En mulig økning i frekvensen på
ferjen er diskutert i kapittel 5.2.
Som vist i Figur 5-1 er reisetiden lavere med anløp i Sævelandsvik for de fleste reisemål og
utreisested. Her tas det imidlertid ikke tatt hensyn til hvor mange som reiser til eller fra de
ulike stedene på fastlandet.
Transportarbeid er et mål på omfanget av persontransport, og betegner det arbeidet som blir
utført når et transportmiddel transporterer et visst antall personer en bestemt reiselengde.
Persontransportarbeidet måles i personkilometer. Det totale transportarbeidet vil øke dersom
antall personer som reiser øker, eller reiselengden per person øker, eller en kombinasjon av
disse. Et alternativ er å måle det totale antall reiseminutter og sammenligne resultatet for de
to alternative anløpsstedene.
I Tabell 5-1 ser vi at det med en overfartstid til Sævelandsvik på 50 minutter vil være en
samlet tidsbesparelse på rundt 4377 timer per år, som i snitt tilsvarer 12 timer per dag eller 8
minutter per reisende. Samlet vil total reisetid, gitt forutsetningene over, reduseres med rundt
8 prosent. Dette er et nedre anslag da det er sannsynlig at de reisende vil tilpasse seg
dersom ferjen går til Sævelandsvik i stedet for Garpeskjærskaien, og den reelle reduksjonen
i reisetid vil da være noe høyere. Dette er basert på det totale antall reisende for 2013.
Tabell 5-1: Endring i total reisetid, 2013

Reisemål/utreisested

Antall reisende i
2013

Haugesund sentrum
Stavanger
Raglamyr
Haugesund lufthavn
Åkra
Sveio
Kopervik
Oasen
Stord
Bømlo
Sum
Gjennomsnitt per reisende
Endring i total reisetid ved anløp i Sævelandsvik

16046
5079
1767
1251
2282
1251
1840
883
1104
736

Endring reisetid i
minutter

Samlet endring i
reisetid

4
-24
-6
-20
-46
2
-33
-9
1
1

1070 timer
-2032 timer
-177 timer
-417 timer
-1749 timer
42 timer
-1012 timer
-132 timer
18 timer
12 timer
-4377 timer
8 minutter
-8%

Gitt en økning i antall reisende over tid, som diskutert i kapittel 4, vil den totale
tidsbesparelsen også øke. I tillegg er det sannsynlig at en reduksjon i total reisetid vil ha en
positiv effekt på antall reisende, slik at trafikkvolumet vil være større med anløp i
Sævelandsvik sammenlignet med situasjonen med anløp på Garpeskjærskaien.
Med en forventet vekst i samlet antall reiser, vil og endring i total reisetid øke. Gitt en vekst i
antall reisende lik prognosene fra SSB (4M), dagens infrastruktur og lik fordeling over
reisemål og utreisested, vil den samlede besparelsen i reisetid til sammenligning være rundt
5075 timer totalt i 2040. Det gir en gjennomsnittlig tidsbesparelse på 14 timer per dag. Det er
imidlertid lite sannsynlig at reisemønsteret vil holdes konstant i løpet av de neste 25 årene.
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Forbedringer i infrastruktur sørover og nordover langs E39 vil redusere reisetid for begge
alternativene.

5.1.2

Reiser for gående og syklende

77 prosent av respondentene i reisevaneundersøkelsen oppga at de reiste med privatbil til
og fra ferjekaien, noen i kombinasjon med andre reisemidler. Det er imidlertid også reisende
som ikke har privatbil, og spesielt barn og unge som ikke har mulighet til å kjøre bil er
avhengig av skyss eller å kunne nå sitt reisemål ved å gå eller sykle. Gangavstand fra
ferjekai til sentrale punkt for Garpeskjærskaien og Sævelandsvik er presentert i Figur 5-3.
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Figur 5-3: Samlet reisetid med ferje og gange (gitt 50 min. overfartstid til Sævelandsvik)

Også for denne gruppen reisende vil samlet reisetid til relevante målpunkt reduseres ved
anløp til Sævelandsvik.
Her har vi sammenlignet reisetid til ulike steder, for eksempel reisetid til Haugesund sentrum
med reisetid til Åkrehamn. Fordi det ikke er likegyldig hvilke av stedene man reiser til, bør
man ta hensyn til variasjon i tilbudet på de ulike stedene når man tolker resultatene. Det er
for eksempel bedre busstilbud langs rv. 47 ved Sævelandsvik enn det er fra nærmeste
busstopp til ferjekaien på Garpeskjærskaien (se kapittel 5.3). Tilsvarende er Haugesund
regionsenteret i Haugalandet, og har et bedre tjenestetilbud enn Åkrehamn.

5.2

Frekvens

Overfartstiden er i dag 1 time og 10 minutter. Med anløp i Sævelandsvik vil overfartstiden
kunne reduseres til rundt 50 minutter. I vintersesongen er det nå mellom to og fire avganger
daglig i vintersesongen, og mellom tre og fire avganger daglig i sommersesongen. Ferjen
ligger normalt til kai i 20 minutter fra ankomst til avgang. I tillegg er det en lengre pause midt
på dagen.
Dersom de økonomiske rammene for driften av ferjetilbudet holdes fast vil en økning i antall
avganger være begrenset til den tiden som spares inn ved å gå til Sævelandsvik i stedet for
Garpeskjærskaien.
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På dager med kun to avganger (lørdager i vintersesongen) er det til sammen 80 minutter
reduksjon i overfartstiden. Dette er ikke tilstrekkelig for å kunne ta én ekstra tur-retur mellom
Utsira og Sævelandsvik. På dager med fire avganger (fredager i vintersesongen og mandagfredag i sommersesongen) er det imidlertid en samlet tidsbesparelse på 160 minutter, som
betyr at man kan legge inn én ekstra avgang og likevel avslutte arbeidsdagen 20 minutter
tidligere enn med dagens rutetabell.
Gitt en overfartstid på 50 minutter vil det altså føre til en reduksjon i samlet overfartstid for
ferjen på mellom 80 og 160 minutter per dag dersom antall overfarter holdes på samme nivå
som i dag. Dette er ikke tilstrekkelig for å få til én ekstra tur-retur-reise med ferjen hver dag,
men det bør være mulig å kunne få til ekstra avganger for eksempel tre til fire dager i uken i
vintersesongen og fire til fem dager i sommersesongen. Dette vil imidlertid bety at
mannskapet på ferjen vil få noen dager der arbeidsdagen blir kortere, og lengre andre dager.
Det er likevel ikke gitt at frekvensen på avganger vil økes selv om overfartstiden reduseres.
Det kan og tenkes at reduserte kostnader som følge av reduksjon i overfartstiden blant annet
vil gå til å dekke økte kostnader knyttet til investeringene i ny ferjekai, avhengig av hvordan
denne eventuelt vil finansieres.

5.3

Busstilbud fra Garpeskjærskaien og Sævelandsvik

Det er i dag bussforbindelse fra Garpeskjærvegen og Sundgata på Risøy, som er
henholdsvis 300 og 600 meter fra kaien (rundt 4 og 8 minutter gange), til Haugesund
sentrum. Det er i dag ikke korrespondanse mellom ferje og buss fra Risøy, og det er derfor
ikke mulig for reisende fra Utsira å benytte seg av busstilbudet inn til Haugesund sentrum.
Frekvensen på avganger fra Risøy er lav, med to daglige avganger fra Garpeskjærvegen og
tre avganger fra Sundgata. Lørdag og søndag er det ikke busstilbud fra Risøy til Haugesund.
Fra Garpeskjærskaien til Strandgata terminal i Haugesund sentrum er det om lag 16 minutter
i gangavstand. Fra Haugesund er busstilbudet betydelig bedre, med jevnlige avganger til
blant annet Aksdal, Åkrehamn, Kopervik og Skudeneshavn.
Frekvensen på bussavganger fra Åkra er betydelig høyere enn for Risøy. Fra kaien i
Sævelandsvik til busstopp langs Riksvei 47 er det en gangavstand på 7 minutter. Herfra kan
man ta buss nr. 9 som går mellom Grinde og Åkrehamn, og buss nr. 10 mellom Haugesund
og Skudenes.
Sammenligner vi reisetid med buss fra Garpeskjærskaien og Sævelandsvik ser vi likevel at
et bedre kollektivtilbud fra Haugesund sentrum fører til langt lavere gjennomsnittlig reisetid.
Inkludert forventet ventetid på buss inkludert (reisetidene tar dermed hensyn til dagens
frekvens på bussavganger) og gange fra ferjekaien til busstopp, får vi reisetider som vist i
Tabell 5-1.4

4

Kolumbus: Bussruter for Nord-Rogaland gjeldende fra 21. juni 2014. Kystbussen: Rutetabell
gjeldende for 10. juni til 12. august.
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Tabell 5-1: Reisetider med buss mandag-fredag mellom kl. 07:30 og kl. 16:30

Antall bussavganger
Gj.sn. ventetid
i tidsperioden

Gj.sn. reisetid inkl.
ventetid og gange til Kilde
busstopp

Fra ferjekai

Fra busstopp

Til

Garpeskjærskaien

Strandgata terminal

Haugesund (Strandgata
terminal)

0

0

16

Stavanger (Byterminalen)

11

25

177

Raglamyr (Amanda storsenter)

53

5

46

Kystbussen
og Bus4You
Kolumbus

Haugesund lufthavn

3

90

147

Flybussen

Åkra (Åkrehamn)
Haugesund (Strandgata
terminal)
Stavanger (Byterminalen)
Raglamyr (Amanda storsenter)
Haugesund lufthavn
Åkra (Åkrehamn)

18

15

88

Kolumbus

22

12

63

Kolumbus

17

16

76

Kolumbus

19

14

29

Kolumbus

Garpeskjærskaien

Haugesund
rutebilstasjon
Strandgata terminal
Haugesund
rutebilstasjon
Sæørhauggata terminal

Sævelandsvik

Sævelandsvik (rv. 47)

Sævelandsvik
Sævelandsvik
Sævelandsvik
Sævelandsvik

Sævelandsvik (rv. 47)
Sævelandsvik (rv. 47)
Sævelandsvik (rv. 47)
Sævelandsvik (rv. 47)

Garpeskjærskaien
Garpeskjærskaien
Garpeskjærskaien
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Kun reisetid til de fem mest hyppig besøkte stedene er inkludert for at presentasjonen skal
være oversiktlig. Det er og kun beregnet reisetid fra ferjekai til reisemålet, men det vil være
relativt likt for reise i motsatt retning. Reisetid til og fra ferjekaien på Utsira og forventet
ventetid på ferjen er holdt utenfor, da det er usikkert om frekvensen på avganger vil endres
med anløp til Sævelandsvik, og denne vil være lik for begge alternativ med mindre
frekvensen på avganger er lik for de to alternativene. På grunn av usikkerhet rundt ankomst
på ferjekaien er ventetid beregnet gitt at man ankommer busstoppet på et tilfeldig tidspunkt
mellom kl. 07:30 og kl. 16:30.
På ettermiddag og kveld, samt i helgene er kollektivtilbudet dårligere både på Karmøy og i
Haugesund, slik at alle reisetidene vil øke sammenlignet med tidene presentert i Tabell 5-1.
Til Haugesund lufthavn går det flybuss fra Haugesund til Stavanger kan man ta Kystbussen
eller Bus4You til Stavanger. Det er ikke tilsvarende tilbud fra Karmøy. Dersom man skal
benytte seg av busstilbud til disse reisemålene, vil man måtte ta buss til Haugesund, for
deretter å bytte fra rutebuss til flybuss eller ekspressbuss til Stavanger.
Reisevaneundersøkelsen viser at et flertall av de reisende benytter privatbil som
transportmiddel, i noen tilfeller kombinert med andre transportmidler. Dersom det hadde vært
et bedre kollektivtilbud for de reisende på fastlandssiden er det mulig at flere ville velge å
benytte seg av dette.
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ALTERNATIVE ANLØP

6.1

Ny ferjestrekning

26

De to alternative ferjerutene er vist i Figur 6-1. I dag går ferjen mellom Utsira og
Garpaskjæret, vest for Haugesund. Alternativet som utredes er anløp i Sævelandsvik, nord
for Åkrehamn.

Figur 6-1: Ny ferjestrekning Utsira – Sævelandsvik, Karmøy som blir vurdert.

6.2

Alternative ferjekaier

Det er to alternative ferjekaier i Sævelandsvik. Disse er merket med en hvit sirkel i Figur 6-2.
Alternativet merket øverst i kartet refereres til som alternativ 1, og alternativet nederst i kartet
som alternativ 2. Tilførselsveier til begge alternativene for ny kai i Sævelandsvik er
fylkesveier.
Fra rv. 47 tar man av til fv. 856 for å komme til begge alternativene. Avstanden fra rv. 47 til
alternativ 1 er rundt 280 meter til man svinger av til kaiområdet. Det er under 100 meter fra
avkjørselen fra rv. 47 til alternativ 2.
Det var i 2013 totalt 10754 personbilenheter som reiste med ferjen til og fra Utsira. Juli er
måneden med størst trafikk, med 1220 PBE i 2013. Fordelt over ukdager er trafikken størst
fredager og søndager, og det er kun anløp mellom kl. 7.30 og 20.00. Det er forventet at
trafikken vil øke fremover (se kapittel 4).
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Figur 6-2: Alternative ferjeleier i Sævelandsvik Karmøy

I kommuneplanen for Karmøy kommune er området der de aktuelle kaiene ligger merket
som område for I/L/K, det vil si industri, lager og kontor (se Figur 6-3). Anlegging av kai vil
være i tråd med kommuneplanen, og det vil ikke være nødvendig med ny regulering av
området.
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Figur 6-3: Kommuneplan Karmøy med aktuelle ferjeleier i Sævelandsvik.

6.3

Nødvendige investeringer

Basert på informasjon fra Statens Vegvesen om kostnader knyttet til anlegging av kai i
Sævelandsvik kan man forvente en total kostnad et sted mellom 10 og 20 millioner kr.
Dette er et svært grovt anslag, og de faktiske kostnadene vil avhenge av flere forhold,
spesielt dybde- og manøvreringsforhold.
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I kostnadsestimatet er det inkludert asfaltering, rabatter og skilting i tillegg til bygging av en
tradisjonell ferjekai med ferjelem. Dersom det er mulig å klare seg med lem på ferjen er det
forventet å redusere kostnadene et sted mellom 25 og 35 prosent. Videre er det
investeringskostnaden i alternativet med ferjelem på kaien det refereres til. I beste fall vil
investeringskostnaden være lavere enn dette, men et mer nøyaktig kostnadsoverslag er noe
som må utredes i videre arbeid.
På Garpeskjærskaien er det venterom som ble bygget for et par år siden. Dersom det skal
bygges venterom i Sævelandsvik vil dette komme i tillegg til investeringskostnadene
summert over.
I tillegg til investeringskostnader knyttet til utbedring av kaiområdet kommer også
kompensasjon til grunneiere. Det er per i dag ikke noen avtale med grunneierne om å
anlegge kai i området.

6.4

Dagens havneavgift

Ved anløp til Garpeskjærskaien betaler Rutebåten Utsira AS havneavgift til Karmsund
Havnevesen. Denne består av anløpsavgift og kaivederlag. For mai 2014 utgjorde
anløpsavgiften 7035 kr og kaivederlaget 20.392 kr, totalt 27.427 kr eksklusiv mva. Totalt
kaivederlag i løpet av et år vil da utgjøre rundt 245.000 kr eksklusiv mva.
Anløpsavgiften avhenger av bruttotonnasje på ferjen og må betales én gang per dag
uavhengig av antall anløp.

6.5

Mulig finansiering av nytt kaianlegg

Årlige kostnader for bruk av et nytt kaianlegg i Sævelandsvik sammenlignet med dagens
kaivederlag betalt til Karmsund Havnevesen vil avhenge av hvordan investeringene
finansieres.
Med mindre Karmsund Havnevesen får ansvar for kaianlegget er det alternativt Rogaland
fylkeskommune som kan finansiere nytt kaianlegg utbedret av Statens Vegvesen.
For å gi et anslag på hvor store de årlige kostnadene vil være med nytt kaianlegg i
Sævelandsvik har vi gjort en enkel beregning gitt noen forutsetninger. Dersom investeringen
er lånefinanisert med en nedbetalingsperiode på 25 år og en rente mellom 3,5 og 4,5
prosent, vil den årlige kostnaden ligge et sted mellom 590.000 og 1.320.000 kr i året. En
oversikt med ulike forutsetninger på investeringskostnader og rentebetingelser er vist i Tabell
6-1.
Kalkulasjonsrenten av fremtidige inntekter og kostnader i analyser av samferdselsprosjekt
anbefales av Hagenutvalget å settes lik 4 %.5 Dersom lånerenten også er på 4 % vil
nåverdien av fremtidige innbetalinger vil være lik investeringskostnaden. En lengre
nedbetalingsperiode vil redusere årlige kostnader, men ikke nåverdien av de samlede
fremtidige innbetalingene.

5
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Tabell 6-1: Årlige finansieringskostnader i tusen kroner

Rente

Investeringskostnad

3,50 %

4,50 %

10.000

592

660

20.000

1184

1320

Sammenholdt med dagens kaivederlag til Havnevesenet på 245.000 kr pluss moms vil dette
bety en betydelig økning i årlige kostnader knyttet til kaianlegget på fastlandssiden.
I tillegg til investeringskostnader kommer også kostnader til vedlikehold. Det er på dette
stadiet ikke mulig å si noe om hvordan disse forventes å være avhengig av anløpssted på
fastlandssiden.
Investeringskostnadene er anslått uten at det er gjort grundige undersøkelser av forholdene i
Sævelandsvik. Det er derfor stor usikkerhet rundt det faktiske behovet for utbedringer, og
dermed også kostnadene knyttet til dette. I tillegg er det på dette stadiet usikkert hvordan en
ev. utbedring skal finansieres. Beregningene over gir likevel en pekepinn på i hvilken
størrelsesorden man kan forvente at de totale investeringene vil være, og årlige kostnader
gitt forutsetningene for finansiering. Både investeringskostnader og finansiering av et ev. nytt
kaianlegg må derfor utredes videre dersom man ønsker å gå videre i arbeidet med alternativt
anløpssted for Rutebåten Utsira.
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OPPSUMMERING OG VIDERE ARBEID

Dersom anløpssted endres fra Garpeskjærskaien til Sævelandsvik, vil det ha en positiv effekt
på samlet reisetid for de reisende. Det vil i tillegg være rom for noe økning i antall avganger
innenfor dagens økonomiske rammer for ferjedriften.
En endring i anløpssted fra Garpeskjærskaien til Sævelandsvik vil redusere reisetiden fra
Utsira til flertallet av relevante reisemål på fastlandssiden, dersom de reisende disponerer bil.
For de som kjører bil vil den totale reisetiden fra Utsira til Haugesund sentrum kun øke med 4
minutter.
Selv om en betydelig del av de reisende oppgir at de enten kjører eller sitter på i en privatbil
er det noen som ikke har mulighet til å reise med bil til og fra ferjen. Spesielt ungdommer er
avhengig av et kollektivtilbud eller at reisemål er innen gang- eller sykkelavstand fra
ferjekaien. Både nærmeste busstopp, bysentrum, kjøpesenter og ungdoms- og videregående
skoler er nærmere ferjekaien i Sævelandsvik enn for Garpeskjærskaien. Det er likevel
kortere reisetid med buss til flere sentrale reisemål fra Garpeskjærskaien med gange til
busstopp i Haugesund, fordi det der er hyppigere avganger, og både Flybussen til
Haugesund lufthavn og ekspressbusser til Stavanger har avganger fra Haugesund, men ikke
fra Karmøy.
Det er sannsynlig at reisemønsteret vil endres, for eksempel ved at en større andel av
handel, helsetjenester og andre tjenester vil flyttes fra Haugesund til Åkrehamn, og muligens
Kopervik og Raglamyr. I tillegg er det mulig at en redusert reisetid vil føre til at det totale
antall reiser mellom Utsira og fastlandet vil øke, både for besøkende og bosatte på Utsira.
En viktig problemstilling som ikke er diskutert her, er preferansene til de som er bosatt på
Utsira når det gjelder hvor de ønsker å gjøre sine ærend og skolevalg for barn og unge på
Utsira. Vi har heller ikke sammenlignet kvaliteten på for eksempel fritidsaktiviteter og
kulturtilbud i Åkrehamn og Haugesund.
Det er forventet at veksten i antall turister på Utsira vil fortsette å vokse fremover. I tillegg er
det ifølge SSBs prognoser sannsynlig med en vekst i antall innbyggere fra 209 i 2013 til 263 i
2040. Samlet vil dette føre til en økning i antall reisende med ferjen. Vi har ikke lagt til grunn
en betydelig forskjell i trafikken til og fra Utsira avhengig av anløpssted, men med en lavere
samlet reisetid for de fleste reisende er det mulig at veksten vil være noe høyere med anløp i
Sævelandsvik, særlig om det kombineres med flere avganger.
Investeringskostnadene i alternative ferjeleier i Sævelandsvik er antatt å ligge mellom 10 og
20 millioner kroner. De faktiske kostnadene vil blant annet avhenge av om det vil være
nødvendig med ferjelem på kaien, eller om det er tilstrekkelig med lem på ferjen. Det er
Karmsund Havnevesen som drifter kaianlegget på Garpaskjæret og Utsira kommune betaler
kaivederlag tilsvarende 245.000 kr per år eksklusiv mva. Årlige kostnader ved bruk av kai i
Sævelandsvik vil avhenge av hvordan investeringene er finansiert.

Utsira kommune

Asplan Viak AS

Konsekvensanalyse for transport til og fra Utsira

32

I det videre arbeidet er det flere moment som bør avklares. Blant annet:




Nærmere utreiing av alternative kaiområder, herunder:
o Behov for utbedringer og kostnadsoverslag
o Manøvreringsforhold
o Avtale med grunneiere
o Vær- og vindforhold
o Hvilken av de to alternativene i Sævelandsvik som er foretrukket
Avklare mulig finansiering av nytt kaianlegg
o Billettpriser
o Frekvens på avganger
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VEDLEGG
REISEVANEUNDERSØKELSE FOR RUTEBÅTEN UTSIRA
Asplan Viak AS utfører på vegne av Utsira kommune en undersøkelse for å kartlegge
hovedformål og reisedestinasjon for reisende med Rutebåten Utsira.
Selv om du har besvart undersøkelsen tidligere, ber vi om at du svarer på nytt.
Takk for at du deltar i undersøkelsen!
1. Er du bosatt på Utsira?
 Ja
 Nei

2. Hvor reiser du til / hvor reiser du fra?
 Haugesund sentrum
 Haugesund lufthavn, Karmøy
 Kopervik
 Åkra
 Hydro Aluminium Karmøy
 Gassco AS, Kopervik
 Kårstø terminal
 Raglamyr, Haugesund
 Oasen, Karmøy
 Stavanger
 Annet, spesifiser: ___________

3. Hva er hovedformålet med reisen?
 Reise til/fra arbeid
 Tjenestereise
 Yrkes-/godstransport
 Reise til/fra skole eller studiested
 Besøke venner eller familie
 Ferie-/fritidsreise
 Helsetjenester
 Handel
 Andre tjenester (bank, frisør og lignende)
 Annet, spesifiser: ___________

4. Hvordan reiser du til og fra fergen?
Dersom du benytter ulike transportmiddel til og fra fergen,
vennligst kryss av for begge to.
 Privatbil
 Rutebuss
 Taxi
 MC/moped
 Fotgjenger/syklist
 Annet, spesifiser: ___________
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Vennligst fyll ut dag og
klokkeslett for reisen:
5. Dag for reisen:
 Mandag
 Tirsdag
Onsdag
 Torsdag
 Fredag
 Lørdag
 Søndag

6. Tidspunkt for avreise
med Rutebåten Utsira:
 06.30
 08.00
 09.00
 09.30
 10.30
 11.00
 12.30
 13.30
 14.45
 15.00
 15.30
 16.15
 16.30
 17.00
 17.45
 18.00
 18.30
 19.15
 20.00
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