
Jarnvegen Voſs-Vik-O�a vil ko�a 382 millionar kr.

For ei lengd på 300.6 km.  25.7 mill. kr. til rullande materiell.

  Som  me  nemnde  i  førre  nr.  er  det  lagt  fram  Stortingsmelding  om  dei

jarnbanekrava  ſom  ligg  føre.    Heile  planen  er  ko�nadsrekna  til  4487  mill:  kr.  for

anleggsutgi�er, rullande materiell m. m., og elektri�ſeringa er ko�nadsrekna til 644 mill.

kr.  Heile ſummen vert ſåleis på 5.131 mill. kr.  E�er prisnivået i 1948 or det rekna med

150.000 kr. i utgi� til elektri�ſering av ein km. jarnveg.

  Om planen for jarnbana Voſs—Vik—O�a heiter det i �ortingsmeldinga m. a. at

lina e�er utgreininga frå Voſs �al fylgja ve��da av Lønevatnet og fram til Vinje

�a�on.  Derfrå byrjar mak�mumsopptrekket i 25 ‰ opp til Myrkdalsvatnet, og held

fram med 20 ‰ �igning langs ve��da av vatnet fram til Myrkdal haldeplaſs 28 km. på

kote 391 m. over havet.  Vidare går lina i godt terreng og ſvingar inn i Kvasdalen, der

det vert bru over til au��da av dalen og fram til Holoa haldeplaſs.  Derfra �ig lina

opp til 573 m. o. h., ſom er høg�e punktet.  Lina krysſar a�er Kvasdalselva i bru og

går inn i �ortunnelen under høg�ellsplatået.  Tunnelen er delt i to med lengder på 9.4

og 6.9 km.  Før�e �ykka av tunnelane vert horiſontale, men elles ligg dei i 22 ‰ fall

ned mot Vik.  Ved nordre tunnelut�aget er rekna med Refsdal haldeplaſs ved 54 km. 

Herfrå går lina nordover og inn i Ovridsdalen på ve��da, ſvingar inn i ein 1.3 km.

vendetunnel og går ſå au�over, krysſar dei to armane av Bødalselva og vidare tvers

gjennom Vik-bygda, over Vikja og held fram på au�re �da av dalføret ned til �ata

oppom Vetløyri, der Vik �a�on er planlagd med tilknyting til ferjekaien.  Derfrå vert

det ſå 22 km. lang ferjeveg til Hermansverk.

  Om Jo�edalslina heiter det at ferjekaien på Hermansverk �al vera i Pilaviki med

�a�on �raks au�anfor.    Lina går ſå for det me�e på opp�da av vegen innover til

Nordnes, der jarnvegen �al koma nedom riksvegen.  Lina fylgjer �økanten, rundar neſet

og kjem fram til Ølmheim haldeplaſs.  Dere�er går lina vidare innover langs �orden,

krysſar  Fardalselva  på  bru,  rundar  Bondeviki  og  kjem fram til  Sogndal  �a�on.  

Derfrå går lina langs �orden ovanfor riksvegen fram mot Barsnes�orden og bøyer inn

i  Arøydalføret.    Med  22.5  og  14  ‰ �igning  går  jarnvegen  opp  langs  ſør�da  av

Haf�ovatnet fram til Kjos �.  Derfrå går lina opp i 260.7 m. og inn i ein 2.43 km. lang

tunnel.    Midt  inne  i  tunnelen  byrjar  mak�mumsfallet  nedover  til  Gaupne.    Fet

haldeplaſs er markert ved 40.5 km.  Her forlet lina dalbotnen og vert liggjande høgre og



høgre oppe i hellinga mot Gaupne�orden om lag 100 m. oppe.  På grunn av �red- og

rasfare er lina her lagd inn i �ellet, og e�er å ha gå� gjennom ein 3.06 km. lang tunnel

kjem jarnvegen fram ved Røneid �, 47.3 km., for Gaupne, Mari�øra og Lu�er.

  Vidare  fylgjer  lina  oppover  Jo�edalen,  krysſar  Fonndøla  og  Langdøla,  går

framom Øyagjerdet, Leirmo, Leirdøla og kjem fram til Alsmo �.  Lina held ſå fram til

Myklemyr �., ſom truleg vert hovud�a�on for Jo�edalen.  Frå Myklemyr går lina

vidare på ve��da av elva til Sperle �., derfrå til Krokgjelet.  Derfrå vert det opptil 22

‰ �igning og �eire tunnelar til lina li� ſør for Jo�edal kyrkje går over på au��da av

elva og held fram til Bjørk �., om lag 201 m. o. h.  Derfrå byrjar mak�mumsopptrekket

til Handſpiki.  I om lag 408 m. o. h. når lina Bjørnheim haldeplaſs, går gjennom �eire

tunnelar og bru over elva fram til Fåberg�øl haldeplaſs 512 m. o. h.  Derfrå byrjar

utviklinga av lina til å nå opp i høg�e punktet ved Svartbyvatnet 914 m. o. h.  Om lag

1 km. frå Fåberg�øl haldeplaſs går lina inn i ein 4.08 km. lang tunnel, går over elva, og

lina kurvar 180 ° og går inn i ein 4.327 m. lang tunnel fram til Øyaſeter haldeplaſs, 750

m. o.  h.  i  Sprangdalen.    Derfrå går det vidare i  ein 7.75 km. lang tunnel og kjem

endeleg opp til det før nemnde Svartbyvatnet, ſom er høg�e punktet.

  Frå  Svartbyvatnet  til  O�a  går  lina  til  Liavatn  haldeplaſs,  til  Bråtåvatn

haldeplaſs, til Nordberget �.  Langs O�avatnet �al lina gå på ſør�da.  Fram til O�a

vert det desſe �a�onane:  Skjåk, Lom, Garmo, Jeſsſand, Vågåmo og Lalm, og Veggum

haldeplaſs.

  Byggjelengda Voſs—Vik er 66.6 km., Hermansverk—O�a 234.01 km.  Ko�naden

av Voſs—Vik er rekna til 106.800.000 kr., og Hermansverk—O�a 275.200.000 kr.  Heile

ko�naden vert ſåleis 382 mill. kr.  Av de�e er 25.700.000 kr. til rullande materiell.

Sogn og Fjordane.
Leikanger, fredag 17. deſ. 1948.


