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Notat  

Til: Vegdirektoratet 

Fra: Region vest 

Kopi til:  

  

  

  

Meir detaljert skildring av forkasta løysingar i revidert tilleggsutgreiing for 
KVU rv. 15 Strynefjellet 

Departementa har bede om ein meir detaljert skildring, vurdering og grunngjeving  av dei 

løysingane som er forkasta i kapittel 4.8 i den reviderte tilleggsutgreiinga. Dette gjeld 

mellom anna alternativet B4 som kom fram i KS-prosessen, men vi har i tillegg teke med ei 

løysing ved bruk av eksisterande tunnelpåhogg i sørenden av Ospelitunnelen. Dette gir tre 

forkasta løysingar som vi i dette notatet har gjort nærare greie for. Vi har vurdert alternativa 

både med omsyn til veg- og trafikktekniske tilhøve, geologi og skredfare, måloppnåing og 

kostnad.  

  

Kartet til høgre som er henta frå 

kapittel 4.8 på side 24 i revidert 

tilleggsutgreiing, viser dei tre 

forkasta løysingane. I dette 

notatet kallar vi dei:  

 B4 med tunnel frå Øvste-

brufossen  

 B4 med tunnel frå Jøl bru 

(lengst vest på kartet)  

 B3 med direktetunnel til 

Langvatnet (lengst aust på 

kartet til høgre). 

 

 

Sidan vi for alle desse løysingane vil måtte få løyve til fråvik frå vegnormalane, finn vi det rett 

å legge til grunn fartsgrense 80 km/t. Dei andre alternativa er utforma slik at det vil vere 

mogleg med 90 km/t. Det kan vere eit alternativ å redusere fartsgrensa til 60 km/t, men 
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sidan det er i strid med gjeldande fartsgrensekriterium, har vi kun gjort ei enkel vurdering av 

dette. 

 

 

Figuren til høgre er henta i frå 

geologirapporten som ligg 

ved revidert tilleggsutgreiing i 

vedlegg 2 (side 7, kap 2.4). Vi 

tek opp att dei geologiske 

vurderingane som er gjort og 

supplerer i tillegg med meir 

detaljerte veg- og 

trafikktekniske vurderingar. 

 
 

Alternativ B4 med tunnelpåhogg ved Øvstebrufoss (km 13,300) 

Alternativet er vist på kart i eige vedlegg. Ein utsnitt av kartet er teke inn nedanfor. 
 

 
 

For dette alternativet er det gjort følgjande geologisk vurdering i vedlegg 2:  

«Det er registrert berg i dagen ved dagens veg. Oppover i dalsida er det lausmassar, med 

gamal ur. Det ligg fleire store blokk i terrenget, med storleik opp i ca. 7m3. Det er gamal skog 

utan synlege skadar, i tillegg til relativt tett vegetasjon av yngre skog og buskar. Eksponert 

berg syner banda gneis. Terrenget er relativt bratt, 20-30 grader. 

 

Det er registrert fleire skredhendingar frå Gotiskarfonna, der dagens veg i dette 

påhoggsområdet har blitt råka. Hovudproblemet er fonnvind/snødrev frå snøskred som oftast 
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stoppar nede i dalen/elva. I mars 1990 er det ei registrering på snøskred i området (uvist 

utløysingsområde, står Kleivane). I februar 2007 gjekk det fleire snøskred som førde til mindre 

mengder på dagens veg og fonnvind. Området anbefalast ikkje som påhoggsområde grunna 

fare for snøskred frå Gotskarfonna og fonnvind opp mot vegen. Frekvensen på skred frå 

Gotiskarfonna, registrert i Norsk Vegdatabank, er ikkje innafor akseptkriteriane for skred på 

veg. Det er trulig ikkje store mektigheiter med lausmassar i området, men det er ikkje utførd 

grunnundersøkingar som kan verifisere dette. Bratt terreng med lausmassar gjer at det også 

kan bli utfordringar knytt til stabilisering av lausmassar. Steinsprangfaren i påhoggsområde 

vurderast som låg, men det er fleire registreingar på dagens veg ned mot Hjelledalen. I tillegg 

er det problematikk knytt til Napefonna, vest for Gotiskarfonna, som kan føre til fonnvind og 

snøsky mot dagens veg i Hjelledalen. I 2007 blei det registrert 4 skredhendingar frå Napefonna 

til eksisterande veg. Ved Napefonna blir det drive aktiv skredkontroll med sprenging gjennom 

vinteren.» 
 

Denne geologiske vurderinga gjer det forsvarleg å etablere eit tunnlpåhogg i dette området. 

Jamvel om alternativet ikkje løyser problema med snøskred, vert ikkje situasjonen dårlegare 

enn i dag. Men dette slår naturlegvis ut på dårlegare måloppnåing.  

 

Vi har gjort ei veg- og trafikkteknisk vurdering og ei kostnadsvurdering med oppdaterte 

prisar slik at alternativet kan vurderast meir detaljert. Skissa nedanfor viser ei kryssløysing 

som er det næraste vi klarar å få til eit kryss og ein tunnel frå svingen nedanfor 

Øvstebrufossen (km 13,3). Ut frå geologiske tilhøve vil dette vere mogleg å bygge. Det vil 

kunne bli kortare stopp i byggearbeida i skredutsette periodar, men det har kort varigheit. 

   

 

 

Det er fleire avvik i utforminga i høve krav som er gitt i vegnormalane. Vegdirektoratet må i 

tilfelle gje følgjande fråvik dersom denne løysinga skal kunne byggjast: 

 Krav til stigning i kryssområde er maks 5 %, her er stigninga på eksisterande veg 

mellom 7 og  8 %. Dette er eit vesentleg fråvik som vi ikkje vil kunne tilrå ut frå 

omsyn til tryggleiken i krysset.   

 Avstand frå tunnelopning til midtpunktet av forkøyrsregulerte T-kryss skal vere minst 

2 ganger stoppsikt dvs. 254 m i dette tilfellet. Slik det er teikna her er avstanden 120 
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m. Dette er eit vesentleg fråvik som vi ikkje vil kunne tilrå ut frå omsyn til tryggleiken 

i krysset.   

 Krav til minste horisontalkurveradius i kryss er 400 m. Kurva i krysset her har radius 

90. Dette er eit vesentleg fråvik som vi ikkje vil kunne tilrå ut frå omsyn til 

tryggleiken i krysset. 

 Krav til minste horisontalradius generelt på veg som skal byggjast for 80 km/t er 230 

m. Kurven her har radius 90 m. Dette tilsvarar eit fartsnivå på 50 – 60 km/t. Dersom 

ein innfører fartsgrense 50 km/t kombinert til automatisk fartskontroll (fotoboksar), 

vil vi kunne tilrå ei slik kurve ut frå omsyn til trafikktryggleiken, men sidan dette er 

sterkt i strid med gjeldande fartsgrensekriterium, reknar vi eit slikt fråvik som lite 

aktuelt. 

 Eit T-kryss slik det er vist her skal utformast med hjørneavrunding der radius er 

minimum 12 m. Her er skissert ei løysing med radius lik 5 m. Dette er det maksimale 

det er plass til viss ikkje fyllinga krysset ligg på, skal kome ned i vegsløyfa under som 

ligg 30 høgdemeter lågare. Med bruk av muring eller betongkonstruksjonar kan 

truleg radiusen aukast til 10 – 12 m. Dette er det ikkje teke høgde for i 

kostnadsoverslaget. Vi er usikre på om det er tilrådeleg å gje slikt fråvik mellom ein 

ny riksveg og eksisterande veg som vil vere nasjonal turistveg med ein god del 

trafikk i sommarhalvåret. 

 Krav til sikt i krysset er 10 * 1,2 * stoppsikt. Stoppsikt i 80 km/t er 127 m ved 6 % fall 

på vegen dvs. at ein 10 m inn i krysset skal sjå 153 m langs riksvegen i begge 

retningar. Dette medfører at siktsona her går noko inn i tunnelen og rekkverket 

nedom krysset må tilpassast ei slik siktsone. Det bør vere mogleg å få til slik at vi vil 

kunne tilrå fråvik. 

 Venstresving frå ny rv. 15 til gamlevegen er ein situasjon med mange konfliktpunkt 

og difor høg risiko. T-kryss slik det er vist her burde vore utforma med øy i sideveg 

og venstresvingefelt (i alle fall passeringslomme). Øy i sideveg er vanskeleg å få til 

sjølv med bruk av muring eller betongkonstruksjonar. Venstresvingefelt / 

passeringslomme vil vere uforsvarleg å etablere i ei kurve med horisontalradius 90 

m. Denne kryssutforminga vil difor føre til alvorlege kryssulukker fordi dei som skal 

til venstre inn på gamle Strynefjellsveg vil  skape kø inn i tunnelmunninga. Sidan 

dette er ein lang tunnel med langt samanhengande fall (14 km med 3 – 5 % fall), vil 

det komme til å skje alvorlege ulukker både i krysset og i tunnelmunninga på grunn 

av påkøyring bakfrå. Vi vil frårå at det vert gjeve fråvik for slik kryssutforming slik det 

er vist her. 
 

Det må også nemnast at alternativet vil vere krevjande anleggsteknisk. Løysinga vil krevje 15 

– 20 m høge fjellskjeringar på oversida av vegen og sidan det er 80 m frå vegen ned til botn 

av juvet nedanfor Øvstefossen, er det stor risiko for at eksisterande veg vil kunne rase ut å 

bli stengt i lang tid.  

 

Vi har teikna ut alternativet på same kartgrunnlag som dei andre alternativa i revidert 

tilleggsutgreiing. Vi har gjort ei kostnadsvurdering av alternativet med dei same prisane som 

er brukt i anslaget i tilleggsutgreiinga. Vi kom då fram til ein kostnad på kr. 2,9 mrd. kr. Ein 
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eventuell arm til Geiranger vil bli som for fleire av dei andre alternativa på om lag 1, 6 – 1,7 

mrd.kr. 

Alternativet vil ha måloppnåing på same nivå som for alternativ B3, men er noko betre når 

det gjeld å fjerne stigningsproblema frå Skora til Ospelitunnelen sidan stigninga vert 

redusert frå 300 høgdemeter til 250 høgdemeter. 

 

Konklusjon:  

Utforming av kryss og nærleik til tunnelmunning, gjer at vi ikkje kan tilrå at det blir gjeve 

fråvik frå vegnormalane for alle dei fråvika som er lista opp ovanfor. Løysinga må difor 

forkastast sidan den vil vere uforsvarleg å etablere. Jamvel med redusert fart til 60 km/t og 

automatisk trafikkontroll, vil systemet vere så dårleg utforma at det vil kunne medføre 

dødsulukker.  
 

Alternativ B4 med tunnel ved Jøl bru 

Alternativet er det same som for alternativet med påhogg ved Øvstefossen bru, men 

påhogget er flytta noko lengre mot Stryn (dvs. vestover) og ligg 270 moh. Sidan traséane er 

om lag like, har vi ikkje laga eige kart for dette. 

For dette alternativet er det gjort følgjande geologisk vurdering i vedlegg 2:  

«I rapportens del 1 er det beskrive kort om berggrunnen ved Jøl bru og skredfaren i nær-

liggande områder (kapittel 4.1, 4.2 og 6). Påhogget er tenkt på nordaust sida av juvet ved Jøl 

bru, som er eit område med bratt terreng, noko tynn morene og skredmateriale (ref.6). Veg i 

dagen må krysse juvet før ein går inn i påhogg, noko som kan vere utfordrande. Dette blant 

anna med tanke på uviss stabilitet i berggrunn for brufundament. Ura nordaust for juvet går 

opp mot bratte hamrar før fjellsida stig bratt vidare opp Ospelifjellet. Det er ei registrering på 

stein frå skjering rett sør for påhoggsområdet (NVDB), men ingen i området for eksisterande 

bru. Her fangar truleg juvet opp skred. Det vurderast til å vere fare for steinsprang og stein-

skred i det tenkte påhoggsområdet, grunna relativt oppsprukke berggrunn med slepper og 

bratt skrentete berg i bakkant av området. Det vurderast å ville vere krevjande å oppretthalde 

god HMS under anleggsdrift,i tillegg til at det truleg ikkje er eit gunstig område i forhold til 

trafikk på eksisterande veg under oppstart av eit anlegg. Dette alternativet anbefalast ikkje, 

hovudsakelig med tanke på skredfare i påhoggsområdet.» 

 

Ein slik geologisk vurdering som rår i frå alternativet både med omsyn til steinsprangfare for 

dei vegfarande, problem med HMS i byggjeperioden og ustabil berggrunn for brufundament, 

gjer at vi ser dette som eit uaktuelt alternativ å gå vidare med. Men vi har gjort ei vegteknisk 

vurdering og ei kostnadsvurdering med oppdaterte prisar slik at alternativet kan vurderast 

dersom ein vel å sjå vekk frå geologitilhøva. 

  

Skissa nedanfor viser ei kryssløysing som er det næraste vi klarar å få til eit kryss og ein 

tunnel frå Jøl bru. Dersom vi ser vekk frå HMS i byggjeperioden, vil det vere mogleg å bygge 

eit rasoverbygg over elva som vil gje fullgod sikring mot steinsprang for trafikken på vegen 

(vist med skravur på skissa). Dette er det teke omsyn til i kostnadsoverslaget. 
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Det er fleire avvik i utforminga i høve krav som er gitt i vegnormalane. Vegdirektoratet må i 

tilfelle gje følgjande fråvik dersom denne løysinga skal kunne byggjast: 

 

 Krav til stigning i kryssområde er maks 5 %, her er stigninga på eksisterande veg 

mellom 5 og  6 %. Dette er ikkje noko stort avvik og vi vil kunne tilrå at ein vurderer 

fråvik. 

 Avstand frå tunnelopning til midtpunktet av forkøyrsregulerte T-kryss skal vere minst 

2 ganger stoppsikt dvs. 254 m i dette tilfellet. Slik det er teikna her er det i 

underkant av dette, men dette let seg løyse i seinare detaljplanlegging. 

 Eit T-kryss slik det er vist her skal utformast med hjørneavrunding der radius er 

minimum 12 m. Her er skissert ei løysing med radius 5 m. Dette er det maksimale 

det er plass til viss vi ikkje skal kome ut i juvet (som på dette punktet er om lag 50 m 

djupt). Vi er usikre på om det er tilrådeleg å gje slikt fråvik mellom ein ny riksveg og 

eksisterande veg som vil vere nasjonal turistveg med ein god del trafikk i 

sommarhalvåret. 

 Krav til sikt i krysset er 10 * 1,2 * stoppsikt. Stoppsikt i 80 km/t er 127 m ved 6 % fall 

på vegen dvs. at ein 10 m inn i krysset skal sjå 153 m langs riksvegen i begge 

retningar. Dette kan vere mogleg å få til, men det føreset at det ikkje er rekkverk 

mellom ny og gammal rv. 15. Sidan ny og gammal veg ligg like ved kvarandre for å 

unngå å komme ut i juvet, er vi usikre på om det er tilrådeleg å sløyfe rekkverk 

mellom vegane her.  

 Venstresving frå ny rv. 15 til gamlevegen, er ein situasjon med mange konfliktpunkt 

og difor høg risiko. T-kryss slik det er vist her burde vore utforma med øy i sideveg 

og venstresvingefelt (i alle fall passeringslomme). Øy i sideveg er uråd å få til i kryss 

med så liten hjørneavrunding og venstresvingefelt / passeringslomme vil vere svært 

krevjande å få til i så sidebratt terreng. Denne kryssutforminga vil difor føre til 

alvorlege kryssulukker fordi dei som skal til venstre inn på gamle Strynefjellsveg kan 

skape kø inn i tunnelmunninga. Sidan dette er ein lang tunnel med langt 

samanhengande fall (14 km med 3 – 5 % fall), vil det komme til å skje alvorlege 

ulukker både i krysset og i tunnelmunninga på grunn av påkøyring bakfrå. Vi vil frårå 

at det vert gjeve fråvik for slik kryssutforming slik det er vist her. 
 

I tillegg må det nemnast at også dette alternativet vil vere svært krevjande anleggsteknisk. 

Løysinga vil krevje 25 – 30 m høge fjellskjeringar på oversida av vegen og sidan det er 50 m 
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frå vegen ned til botn av juvet, er det stor risiko for at eksisterande veg vil kunne rase ut å 

bli stengt i lang tid.  

 

Det er naturlegvis eit alternativ å flytte veglinja lengre frå juvet (mot nord), men då må vegen 

forlengast ned mot Skåre for å få tilfredsstillande stigning fram til samankopling med 

eksisterande veg. Tilsvarande kan tunnelen forlengast under Jølelva, men då må tunnelen 

flyttast lengre mot nord for å få tilfredsstillande fjelloverdekning og stigning under 5%. 

Alternativet går då i retning av alternativ B1 når det gjeld utforming. 

Vi har teikna ut alternativet på same kartgrunnlag som dei andre alternativa med 

tunnelinnslag ved Øvstebrufossen, men tunnellengda på riksvegtunnelen er relativt like i dei 

to alternativa (300 – 500 m lengre tunnel til Jøl bru pga ekstra høgdeskilnad som må 

kompenserast). 

 

Vi har gjort ei kostnadsvurdering av alternativet med dei same prisane som er brukt i 

anslaget. Vi kom då fram til ein kostnad på kr. 3,2 mrd. kr. Ein eventuell arm til Geiranger vil 

bli som for fleire av dei andre alternativa på om lag 1,6 – 1,7 mrd.kr. 
 

Alternativet vil ha god måloppnåing når det gjeld å fjerne skredproblema frå Napefonna og 

Gotiskarfonna. Alternativet vil ha delvis måloppnåing når det gjeld å fjerne stignings-

problema mellom Skora og Ospelitunnelen sidan stigning vert redusert frå 300 høgdemeter 

til 100 høgdemeter. 

 

Konklusjon:  

Utforming av kryss og nærleik til tunnelmunning, gjer at vi vil frårå denne løysinga ut frå 

veg- og trafikktekniske omsyn. Men dersom ein aksepterer høgare risiko og ein del alvorlege 

ulukker i krysset og i tunnelmunninga, kan løysinga aksepterast. For å redusere risikoen for 

ulukker, kan ein i tillegg innføre redusert fartsgrense 60 km/t (inkl. automatisk fartskontroll 

med fotoboksar),  noko som vi vurderer som eit uaktuelt tiltak på ein ny veg.   

Men alternativet kan ikkje aksepterast ut frå fare for steinsprang i byggjeperioden. Sidan det 

ikkje vil vere mogleg å få til ein akseptabel HMS for byggjearbeida, held vi fast på at løysinga 

må forkastast. 
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Alternativ B3 med direktetunnel frå Ospelitunnelen til Langvatnet i Breiddalen 

I revidert tilleggsutgreiing har vi også 

forkasta eit alternativ som går frå Ospeli 

ved tunnelinnslaget i sørenden av dagens 

Ospelitunnel og til Lægervatn. Dette vil 

gje ein tunnel på om lag 11 km. I revidert 

tilleggsutgreiinga sa vi at løysinga ikkje 

gjer det mogleg å tilfredsstille føringane 

når det gjeld skredproblem på strekninga 

(Napefonna, Gotiskarfonna) eller med å 

fjerne stigningsproblema frå Skora opp til 

Ospelitunnelen for å få akseptabel 

framkomst for tungtrafikken. Det vil også 

vere utfordrande å få til kryss med 

dagens rv. 15 og fylkesveg 258 over 

gamle Strynefjell. Alternativet vart difor 

forkasta på grunn av manglande 

måloppnåing og vanskeleg terreng med 

omsyn til kryssutforming ved sørenden av 

Ospelitunnelen.  

 

Vi ser at grunnlaget for å forkaste denne løysinga er mindre klart og har difor også vurdert 

dette på nytt saman med alternativ B4.  Vi har gjort ei veg- og trafikkteknisk vurdering og ei 

kostnadsvurdering med oppdaterte prisar slik at alternativet kan vurderast meir detaljert.  

 

Skissa til høgre viser ei kryssløysing med ny bru 

/rasoverbygg som koplar på eksisterande tunnel 

til ny rv. 15. Ny rv. 15 brukar eksisterande bru og 

starten av eksisterande tunnel. Dette fordi vi 

vurderer det som uråd å etablere eit nytt påhogg 

aust for eksisterande tunnelpåhogg ut frå 

topografiske forhold og konflikt med gamle 

Strynefjellsveg.  

 

Det er naturlegvis også mogleg at ny. rv. 15 vert 

lagt vest for eksisterande bru og tunnelpåhogg, 

men dette vil krevje at tunnelane må krysse 

kvarandre noko som er lite gunstig ut frå 

stigningstilhøva i den nye tunnelen. 

Detaljutforminga her kan avklarast i seinare 

planfasar. 

 

Det er også her fleire avvik i utforminga i høve 

krav som er gitt i vegnormalane. Vegdirektoratet 

må i tilfelle gje følgjande fråvik dersom denne løysinga skal kunne byggjast: 
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 Avstand frå tunnelopning til midtpunktet av forkøyrsregulerte T-kryss skal vere minst 

2 ganger stoppsikt dvs. 230 m i dette tilfellet. Slik det er teikna her er avstanden 120 

m. Dette er eit vesentleg fråvik som vi ikkje vil kunne tilrå ut frå omsyn til tryggleiken 

i krysset.  Men situasjonen her er likevel langt betre enn ved Øvstebrufossen sidan 

både horisontalkurvatur og stigning er tilfredsstillande. 

 Eit T-kryss slik det er vist her skal utformast med hjørneavrunding der radius er 

minimum 12 m. Her er skissert ei løysing med radius 5 m. Dette er det maksimale 

det er plass til viss ikkje fyllinga krysset ligg på, skal kome ned i vegsløyfa under som 

ligg 20 høgdemeter lågare. Med bruk av muring eller betongkonstruksjonar kan 

truleg radiusen aukast til 10 – 12 m. Dette er det ikkje teke høgde for i 

kostnadsoverslaget. Sidan dette vert avkøyring berre til gamlevegen til 

Skjerdingsdalen og Grasdalen med svært avgrensa trafikk, vil vi tru det kan vere 

forsvarleg å gje fråvik for ei slik løysing. Ei anna løysing er å flytte krysset inn i 

Oppljostunnelen eller å innføre lysregulering i sideveg for dei få køyretøya som kjem 

gamlevegen. Ulempa med lysregulering vil vere opphoping av kø inn i 

tunnelmunninga på ny rv. 15. Detaljert løysing må  avklarast i seinare planfasar, men 

bør vere mogleg å løyse.  

 Krav til sikt i krysset er 10 * 1,2 * stoppsikt. Stoppsikt i 80 km/t er 115 m (utan fall 

på rv.15) dvs. at ein 10 m inn i krysset skal sjå 138 m langs riksvegen i begge 

retningar. Dette medfører at siktsona her går noko inn i tunnelen og rekkverket 

ovanfor krysset må tilpassast ei slik siktsone. Det bør vere mogleg å få til slik at vi vil 

kunne tilrå fråvik. 

 Venstresving frå ny rv. 15 til gamlevegen, er ein situasjon med mange konfliktpunkt 

og difor høg risiko. Sidan det er svært avgrensa med trafikk til sidevegen her, bør det 

vere tilrådeleg å gje fråvik for eventuelt krav om øy i sideveg. Her vil behovet for 

venstresvingefelt / passeringslomme også vere langt mindre, men det vil vere 

mogleg å få til ei passeringslomme utan store kostnader. Risikoen med venstresving 

vil også vere langt mindre sidan dei venstresvingane på rv. 15 køyrer i slak stigning 

oppover. 
 

Også her må det nemnast at alternativet vil vere krevjande anleggsteknisk. Løysinga vil 

krevje etablering av tunnelpåhogg i ei bratt fjellside, men sidan dette er gjort i området 

tidlegare, reknar vi med dette er mogleg å få til, men kanskje ikkje akkurat slik det er vist på 

skissa ovanfor.  

 

Rv. 15 over Strynefjellet er verna av riksantikvaren. Det må difor avklarast om det vil vere 

mogleg å etablere eit nytt tunnelpåhogg så nær eit verneobjekt. Dette er nærare omtala på 

side 6 i eige notat om kulturmiljø og kulturminne. 

 

Vi har teikna ut alternativet på same kartgrunnlag som dei andre alternativa i revidert 

tilleggsutgreiing. 

 

Vi har gjort ei kostnadsvurdering av alternativet med dei same prisane som er brukt i 

anslaget i tilleggsutgreiinga. Vi kom då fram til ein kostnad på kr. 2,5 mrd. kr. Ein eventuell 

arm til Geiranger vil bli som for fleire av dei andre alternativa på om lag 1, 6 – 1,7 mrd.kr. 
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Alternativet vil ha måloppnåing på same nivå som for alternativ B3, men er noko betre når 

det gjeld konsekvens for landskapsbilde og kulturminne og kulturmiljø i Skjerdingsdalen . 

Også for dette alternativet, vil det vere aktuelt å redusere fartsgrensa til 60 km/t for å 

redusere risikoen i kryssområdet. 

 

Konklusjon: Utforming av kryss og nærleik til tunnelmunning og konflikt med freding av 

gamle Strynefjellsveg, gjer at vi held fast på at denne løysinga vert forkasta.  
 

Oppsummering  

Kostnader 

Sidan vi forstår at bakgrunnen for å vurdere dei forkasta alternativa på nytt er å finne fram til 

rimelegare løysingar, har vi sett saman alle kostnadstala i tabellen nedanfor. 

 B1 B2 0+ B2 red. B3 B3 direkte 

tunnel 

B4 

Jøl bru 

B4 Øvste-

brufoss 

ANSLAG 15.12.15, avrunda 

til nærmaste 50-mill.kr 
3 850 4 700 300 *) 2 600 2 800 2 500 3 200 2 900 

 *)     Fråtrekt snøoverbygg i Grasdalen (250 - 300 mill. kr). 

 

Usikkerheiten i overslaga er som tidlegare +/- 40 %. Det vil seie at for eit overslag på 3 mrd. 

kr vil kostnaden ligge mellom 1,8 – 4,2 mrd. kr.  

Kostnad for fv. 63 Arm til Geiranger er for alle alternativa 1,6 – 1,7 mrd. kr i tillegg. Også for 

desse er usikkerheiten +/- 40 % slik at kostnaden vil ligge mellom 1,0 og 2,4 mrd. kr. 

 

Tilråding 

Dei forkasta alternativa er noko rimelegare enn nokre av dei andre alternativa. Men vi kan ut 

frå skredfare og  veg- og trafikktekniske omsyn, ikkje tilrå nokon av dei forkasta alternativa. 

Valet står mellom å utbetre eksisterande tunnelar eller å byggje nytt. Med dei målsettingane 

som er gjevne for prosjektet, held vi difor fast på vår tilråding om B1.  

 

 


