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Konseptvalgutredninger E39 i 2011

Dagens 
fjordkryssinger

Skei – Ålesund 
3 ferjer 
(2 ferjer fra 2012)

Ålesund - Bergsøya 
1 ferje

Bergsøya – Valsøya 
1 ferje
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Tunnelforslag

Loen-verkstedet 
1. september 2010 
resulterte i mange 
traseforslag

De fleste traseene 
inkluderer ganske 
lange tunneler
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Eksisterende tunneler

Relativt få tunneler på strekningen i dag

Lotetunnelen er lengst (2,9 km)

Kvivstunnelen (6,5 km) inngår i E39 fra høsten 2012

Eiksundtunnelen (7,8 km) som inngår i fv 653 er 
undersjøisk med dybde 287 m.u.h. og ble åpnet i 2007. 
Tunnelen kan inngå i konsept som skal utredes.
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Planlagte tunneler

På strekningen Skei – Volda inngår 
mange tunnelstrekninger i konseptene 

Dette er ”enkle”, relativt flate tunneler

På strekningen Volda – Ålesund er det 
lansert fjordkryssingsalternativer som 
innebærer undersjøiske tunneler med 
nødvendig dybde ca 650 m.u.h.
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Andre store tunnelprosjekter 
(godkjent, ennå ikke bygd)

Rogfast (Harestad – Arsvågen), Lengde 26 km 
- Dybde 290 m.u.h. 
- Stigning/fall 8,0 % i 4 km 
- Trafikk i 2040: 15.000 kjt/døgn 
- 2 tunnel-løp (4-feltsveg)

Ryfast  (Hundvåg – Solbakk), Lengde 14 km 
- Dybde 380 m.u.h. 
- Stigning/fall 6,2 % i 7 km 
- Trafikk i 2040: 15.000 kjt/døgn 
- 2 tunnel-løp (4-feltsveg)
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Tunnelnormaler

Statens vegvesen har utformingsregler for tunneler 
(håndbok 021), sist revidert mars 2010 

Håndboka inneholder svært detaljerte krav til geometrisk 
utforming, trafikksikkerhet, ventilasjon m.m. 

Tunneler med lengde over 10 km skal vurderes spesielt, 
d.v.s utforming må skje i samarbeid med Vegdirektoratet

Veg i tunnel skal ha maksimal stigning/fall på 5 %, med 
unntak for undersjøiske tunneler der det tillates 7 %. 

Tunnelsikkerhetsforskriften og Plan- og bygningsloven 
krever at det skal gjennomføres risikoanalyse for 
planlagte tiltak
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Tunnel under Sulafjorden

Konsept VÅ-K2 

Det må bygges ny parallell 
tunnel langs Eiksundtunnelen. 

Under Sulafjorden må det 
bygges en 21 km lang tunnel fra 
Bigset til Vedde med laveste 
punkt ca 650 m.u.h. 

Tunnelen planlegges med 
stigning/fall på 7 % i 10 km 
sammenhengende lengde. 

Det forventes 8.000 kjt/døgn i 
2040 (gratis passering) og det 
etableres 2 tunnel-løp (4 felt).
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Tunnel under Storfjorden

Konsept VÅ-K6 

Ørstafjorden må krysses 
på bru eller i tunnel. 

Under Storfjorden må det 
bygges en 22 km lang tunnel 
fra Vartdal til Spjelkavik med 
laveste punkt ca 600 m.u.h. 

Tunnelen planlegges med 
stigning/fall på 7 % i 9 km 
sammenhengende lengde. 

Det forventes 5.600 kjt/døgn 
i 2040 (gratis passering) og det 
etableres 2 tunnel-løp (4 felt). 

Dersom det etableres kryss og 
10 km tunnel-arm opp til 
Ikornnes, vil trafikken nord for 
krysset komme opp i ca 13.000 
kjt/døgn og sør for krysset 
ca 7.000 kjt/døgn
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Risikoanalyse - konsepter
Risikoanalysen 
gjennomføres for 
2 tunnel- 
konsepter:

Sulafjorden 21 km 
med jevn stign/fall 
uten flate i bunnen

Storfjorden 22 km, 
med kryss midt 
nede i tunnelen og 
tunnelarm på 10 
km mot Ikornnes. 
Tunnelarma inngår 
ikke i kostnadene 
for konseptet, men 
vurderes nå 
sikkerhetsmessig 
for evt senere 
tilkobling

Analysen  er 
gjennomført av 
et sveitsisk firma 
og ble ferdig i 
februar 2011
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Risikoanalyse - tema
Sentrale tema i 
risikoanalysen har vært 
eventuelle problemer for 
tunge kjøretøyer med så 
lange og relativt bratte 
stigninger/fall. 

”Grensesprengende” 
prosjekt pga de djupe 
fjordene.

Hvordan skal eventuelle 
ulykker håndteres?

Hvilke tiltak kan 
gjennomføres for å minke 
risiko og konsekvenser?

Sulafjord-tunnelens lengdeprofil 
øverst til høyre

Storfjord-tunnelens lengdeprofil 
nederst til høyre
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Risikoanalyse - resultater
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• En rekke faktorer medvirker til forventet økt hyppighet av ulykker 
i tunnelene sammenlignet med nivået for 4-feltsveger i Norge

• Risikonivået er under gjennomsnittsnivået for veger i Norge

• Risikoen for ulykker pr kjøretøykilometer er ganske like for Hafast 
og Fefast

• Fefast med kryss og arm til Ikornnes har ca 10 % høyere 
ulykkesrisiko enn tunnel uten kryss

• Risikonivået kan forbedres ved f. eks.: 

- Forbikjøringsforbud for lastebiler 
- Fartsgrense på 70 km/t 
- Forbud mot feltskifte 
- Strekningsvis fartsovervåking



Risikoanalyse - beslutning
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Tunneler med lengde over 10 km skal alltid godkjennes 
av Vegdirektoratet

Det gjennomføres en ”fraviksbehandling” som starter i 
Region midt 15. mars

Vegdirektoratets beslutning kan forventes 
”i løpet av noen måneder”
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