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Mot Hordfast

Felles grunnlag mellom Vestnorsk Transportarbeiderforening, Norsk Lastebileier-Forbund region
5 og Naturvernforbundet Hordaland
Prosjektet Hordfast, med motorvei på bro over Bjørnafjorden, har vokst ut av alle proporsjoner.
Det er et teknisk og økonomisk eksperiment, med en usikker sluttregning. Hvor høye bompengene
vil måtte bli, er også uvisst. Det som er sikkert, er at kostnader vil bli enorme, både til bygging og
vedlikehold. Gigantprosjektet vil binde opp ressurser som kunne vært brukt på andre måter.
Hordfast blir det største naturinngrepet i Hordaland noensinne. Den planlagte firefelts motorveien
over Bjørnafjorden vil rasere den vakre skjærgården sør i Os og skade verneverdig natur på Tysnes.
Dette kan vi ikke godta.
Bjørnafjorden er åpen og vakker, men utsatt for uvær. Hva skjer når vinden blir for sterk? Vi
frykter at vogntog kan bli stående værfaste på land.
I påvente av bedre løsninger, ønsker vi et godt, utslippsfritt fergetilbud, som gir sjåfører nødvendig
hvile og tilgang til matservering og toaletter, mens fergemannskapet sørger for at de kommer
nærmere målet.
En hovedtanke bak Hordfast er å lage mer trafikk; å skape et utvidet arbeidsmarked der du skal
kunne bo i Bergen og jobbe på Bømlo. Dette er stikk i strid med vedtatte miljø- og klimamål. Vi skal
ikke bruke milliarder på å pumpe enda fler privatbiler inn i Bergens overfylte veinett. Her må vi
prioritere plass til kollektiv- og næringstransport.
Vi vil ha sikre tofeltsveier, veiskuldre som ikke gir etter, lyse tunneler og trygghet mot ras. Vi
ønsker gang- og sykkelveier og gode forhold for kollektivtrafikken.
Bruk ressursene til dette, som gjør hverdagen bedre for både nyttetransport og myke
lokaltrafikanter, ikke til prestisjeprosjektet Hordfast.
Vi ønsker oss gode bruksveier - ikke monsterbro over Bjørnafjorden!
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