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1 Innleiing 
Statens vegvesen lagar kommunedelplan for E39 mellom Byrkjelo og Grodås. Gjennom denne 
planen vert framtidig europavegtrasé og plassering av kryss på denne bestemt. 

I Stryn kommune vert eit kryss på E39 i Innvik og eit kryss på E39 i Markane. I tillegg skal det 
vurderast om det også skal vere kryss på E39 ved Svarstad, vest for Stryn sentrum (1). 

 
Figur 1: Kart som viser trasé for E39 i området ved Svarstad. (illustrasjon: Statens vegvesen) 

Framtidig E39 vert ført på bru over Nordfjorden, før den går nærast direkte inn i tunnel frå 
Svarstad og vidare nordover. Dette betyr at ein må bygge deler av eit eventuelt kryss ved 
Svarstad på bru og/eller i tunnel. 

Dette har nokre ulemper med seg, i form av høge kostnadar og, spesielt for løysingar med 
kryss i tunnel, uheldig påverknad av trafikktryggleiken. Difor har det vore naudsynt å gjere 
nærare vurderingar for å sjå om eit kryss ved Svarstad har positive sider ved seg som likevel 
tilseier at eit kryss her er ei god løysing. Denne rapporten inneheld desse vurderingane. 

Vidare i rapporten finn ein i kapittel 2 ei skildring av korleis ny E39 er planlagt i området ved 
Svarstad. I kapittel 3 er ulike alternativ til kryss presentert, inkludert ei innleiande siling av 
alternativ. I kapittel 4 er verknadane av alternativ som vert vurdert nærare presentert. Til slutt 
finn ein i kapittel 5 Statens vegvesen sin konklusjon i vurderinga av kryss på E39 ved Svarstad. 
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2 Planlagt E39 ved Svarstad 
Ny E39 vert ført i tunnel mellom Innvik og Frøholm. Vidare går vegen direkte ut på hengebru 
over Nordfjorden, før vegen går inn igjen i tunnel frå Svarstad til Markane. På Svarstad vert 
europavegen lagt i tunnel under riksveg 15, slik at riksvegen ligg uendra samanlikna med 
dagens situasjon. 

I tunnelane har ein tofeltsveg med ein meter brei oppmerka midtdelar, medan ein over brua 
får tofeltsveg med forbikøyringsfelt i kvar retning (i alt fire køyrefelt) og midtrekkverk. 

Bru over Nordfjord vil få i underkant av 1800 m  lengde med eit hovudspenn på ca.  1550 
meter. 

 
Figur 2: Skisse av ny bru over Nordfjorden mellom Frøholm (til venstre) og Svarstad (til høgre) (illustrasjon: Statens 
vegvesen). 

 
Figur 3: Visualisering av ny bru over Nordfjorden (skjermbilete frå video) (illustrasjon: Multiconsult AS / Statens 
vegvesen). 
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3 Alternative løysingar for kryss ved Svarstad 

3.1 Seks ulike alternativ 

Det finst fleire ulike alternativ til kryssløysing på E39 ved Svarstad: 

1. Ikkje noko kryss i det heile 

2. Fullt kryss inni tunnelen med avkøyring frå, og påkøyring mot, både nord og sør 
(kombinasjon av alternativ 4 og 5). 

3. Fullt kryss delvis på brua og delvis i tunnel (kombinasjon av alternativ 4 og 6). 

4. «Halvt» kryss der ein berre har avkøyring frå og påkøyring mot sør/dels ute på hengebrua. 

5. «Halvt» kryss inni tunnel der ein berre har avkøyring frå og påkøyring mot sør. 

6. «Halvt» kryss inni tunnel der ein berre har avkøyring frå og påkøyring mot nord. 

3.2 Siling av kryssalternativ 

Av desse fem alternativa vurderer Statens vegvesen at nokon er openbart uaktuelle, og desse 
vert difor utelukka i ei innleiande siling av alternativ. 

3.2.1 Ikkje grunnlag for kryss med avkøyring frå og påkøyring mot nord 

Som ein kan sjå av alternativa over er det behov for løysingar med kryss i tunnel viss ein skal 
bygge eit kryss på Svarstad der ein kan komme seg til/frå nord. Dette er ikkje tillate i 
vegnormalane (2), både fordi det er kostbart å bygge, men også fordi det er uheldig for 
tryggleiken i tunnelane. 

Det ein då må vurdere er om det er særleg store fordelar ved å ha ei løysing som gjer at ein 
kjem seg til/frå nord i eit kryss på Svarstad, slik at fråvik frå vegnormalane kan forsvarast. Det 
er Statens vegvesen si vurdering at dette ikkje er tilfelle, sidan det ikkje er eit stor omveg å 
køyre riksveg 15 mellom Svarstad og kryss som vert etablert i Markane. 

Etter den innleiande silinga er det difor konkludert med at det ikkje skal arbeidast vidare med 
kryssalternativa som har avkøyring frå og påkøyring mot nord (alternativa 2,3 og 6). 

3.2.2 Ikkje aktuelt med kryss med avkøyring frå og påkøyring mot sør inni tunnel 

Etter den fyrste innleiande silinga som er gjort greie for i førre avsnitt, sit ein att med to 
alternativ til eventuelt kryss ved Svarstad (alternativa 4 og 5). Begge to inneber eit kryss som 
har avkøyring frå og påkøyring mot sør og dei fungerer difor likt med omsyn til mogelege 
svingerørsler. Likevel er dei ulike ved at det i eine alternativet er kopling til E39 ute på 
hengebrua, medan det andre alternativet har denne tilkoplinga inni tunnelen som går mellom 
Svarstad og Markane. 
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Som nemnd tidlegare er ikkje løysingar med kryss i tunnel tillate i vegnormalane. Det vert difor 
også konkludert med at det ikkje skal arbeidast vidare med kryss som har avkøyring frå og 
påkøyring mot sør inni tunnel (alternativ 5). 

Oppsummert gjer dette at ein står att med kryssalternativet som inneber avkøyring frå og 
påkøyring til hengebrua, i tillegg til løysinga utan kryss. 
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4 Verknadar av halvt kryss ved Svarstad 
I arbeidet med å vurdere konsekvensane av eit kryss på E39 ved Svarstad er 
utbyggingskostnadar, trafikktryggleik, sårbarheit, samfunnssikkerheit, trafikantnytte og 
lokale og regionale verknadar vurdert som relevante for å avgjere om ein skal ha eit kryss her 
eller ikkje. I tillegg er trafikale verknader omtala. 

 
Figur 4: illustrasjon av ny bru over Nordfjorden sett frå Svarstad mot Frøholm.(illustrasjon: Multiconsult AS / Statens 
vegvesen). 

 
Figur 5: Skisse av korleis kryssløysing ved Svarstad kan byggast. Frå sør kan ein køyre av frå E39 i søraustleg retning 
fram til eit plankryss på rv. 15 der ein kan velje om ein vil mot aust eller vest. Vest for E39 får ein eit plankryss der 
trafikk på rv. 15 kan køyre inn mot E39 slik at ein kjem seg sørover på europavegen (illustrasjon: Statens vegvesen). 
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4.1 Trafikale verknader 

«Regional transportmodell» er brukt for å estimere trafikkmengdene «halvt» kryss med 
avkøyring frå og påkøyring mot sør. Som ein kan sjå av figur 6, så er det er mykje av trafikken 
over brua over Nordfjorden som svingar av eller på E39 ved Svarstad, gitt at dette vert 
mogeleg. Viss det ikkje vert bygt kryss ved Svarstad, vert den av- og påsvingande trafikken i 
all hovudsak overført til krysset i Markane. 

 

Figur 6: Estimert gjennomsnittleg døgntrafikk i år 2050 for ulike svingebevegelsar i eit eventuelt kryss på E39 ved 
Svarstad. (Bevegelsar utan trafikk (påskrift «0») er ikkje mogelege å køyre) (illustrasjon: Statens vegvesen). 

4.2 Utbyggingskostnadar 

Viss ein ikkje bygger kryss ved Svarstad, får ein ingen utbyggingskostnadar. 

Viss det skal byggast eit kryss må dette gjerast ved å dels bygge veg på fylling og dels bygge 
viaduktar mellom hengebrua og land for rampane. Dette er illustrert på skissa nedanfor. 
Viaduktane vert truleg bygt som plasstøyte betongkassebruer. Når avstanden frå viaduktane 
og ned til terreng er liten nok, vert det bygt veg på fylling. 

Til saman må det byggast omtrent 420 meter veg på fylling og 200 meter viadukt for eit 
eventuelt kryss ved Svarstad. Den samla kostnaden med denne kryssløysing er difor venta å 
ligge mellom 150 og 200 millionar kroner. 

Det vert ikkje auka kostnadar med hengebrua som følgje av kryssløysinga. Dette fordi breidda 
til brukassen er gitt utifrå krav til stabilitet og då vert denne så brei at ein har plass til av- og 
påkøyringsfelt inne på brua, utan å måtte utvide denne ekstra. 
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4.3 Trafikktryggleik 

Statens vegvesen har gjennomført ei risikovurdering der trafikktryggleiken i situasjon med eit 
kryss på E39 ved Svarstad er samanlikna med situasjon utan kryss. Ein har ikkje gjort ei 
fullstendig analyse av trafikktryggleiken, men har avgrensa seg til å sjå på hendingar som har 
ulike risikonivå om ein etablerer eit kryss eller ikkje. 

Rapporten etter risikovurderinga (3) syner at krysset her aukar faren for ulykker noko. Det er 
likevel ikkje identifisert hendingar som tilseier at eit kryss gjev uakseptabel risikosituasjon. 

 
Figur 7: Tabell som oppsummerer risikobilete for løysing med kryss («alternativ 1). Å ikkje etablere kryss («alternativ 
0») gjev ingen fare for kryssulykker ved Svarstad og alternativet er difor ikkje risikovurdert.  

4.4 Sårbarheit i vegsystemet 

Med sårbarheit tenker ein på kor godt eller dårleg vegsystemet evnar å takle ulike uynskte 
situasjonar. Systemet er sårbart viss det i liten grad evnar å handtere slike situasjonar, medan 
det er robust viss det motsette er tilfelle (4). Det er særleg viktig at det nasjonale 
hovudvegnettet vert planlagt og utbygt slik at dette vert så robust som mogeleg. 

Ein har identifisert at eit kryss på E39 ved Svarstad påverkar sårbarheita i vegsystemet på 
følgjande vis: 

- Med eit kryss kan ein halde E39 mellom Innvik og Svarstad open, sjølv om tunnelen mellom 
Svarstad og Markane er stengt. Viss ein ikkje har eit kryss, så får ein ei omkøyring via rv. 
15 og fv. 60 på om lag 45 minutt. 

- Med eit kryss kan ein, i situasjonar der rv. 15 er stengt mellom Svarstad og Markane, likevel 
komme seg mellom: 

o E39 sør for Svarstad og Stryn sentrum. 

o E39 nord for Markane og Stryn sentrum1 

o Rv. 15 vest for Markane og Stryn sentrum2 

                                                
1 Trafikken må i desse tilfella køyre via Innvik og ta U-sving i krysset der. For til dømes trafikk mellom Nordfjordeid 
og Stryn gir dette ei omkøyringstid på åtte-ti minutt, i staden for om lag 50 minutt. 
2 Sjå fotnote 1. 
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- Ved trafikkulykker, køyretøyhavari og andre hendingar på E39 mellom Markane og Byrkjelo 
og på fv. 60 mellom Utvikfjellet og Olden, vil utrykkingsetatar og bilbergingsteneste 
komme raskare fram og raskare få gjenoppretta normal situasjon, viss ein har eit kryss på 
Svarstad3. Innsparinga er på om lag ti minutt for brannvesenet og bilbergingsteneste og 
fem minutt for ambulanse og politi, sidan ein då slepp å køyre via Markane for å komme 
seg sørover på E39. 

- Dersom ein har eit kryss ved Svarstad, kan brannvesenet ved brann inni tunnelen mellom 
Svarstad og Markane, ha mogelegheit for å angripe situasjonen frå begge endane av 
tunnelen og ikkje berre frå Markane-sida. (Det må lagast ein tilgang til tunnellen som berre 
kan brukast av redningsetatar). Dette er særleg aktuelt for denne tunnelen, sidan denne 
får stigning mot Markane og soleis naturleg ventilering dit. 

- Kryss ved Svarstad aukar risikoen for ulykker på lenka mellom Innvik og Markane. Dette 
spelar likevel ikkje inn på kor sårbart vegsystemet blir i vesentleg grad, sidan dette vil vere 
risiko som ein elles vil ha i samband med krysset i Markane. 

Som ein kan sjå vert vegsystemet meir robust med, enn utan, eit kryss ved Svarstad. 

4.5 Samfunnssikkerheit 

Ein kan definere samfunnssikkerheit som samfunnet si evne til å oppretthalde viktige 
samfunnsfunksjonar og vareta liv, helse og grunnleggande behov under ulike former for 
påkjenningar (5). Både ved trafikkulykker, men også ved andre hendingar som krev 
utrykkingsetatane sin innsats i området på og ved E39 mellom Svarstad og Byrkjelo, vil 
utrykkingsetatane komme raskare fram og yte hjelp, viss ein har eit kryss ved Svarstad4. 
Innsparinga er på om lag ti minutt for brannvesenet og fem minutt for ambulanse og politi, 
sidan ein då slepp å køyre via Markane for å komme seg sørover på E39. 

Det er soleis positivt for samfunnssikkerheita å etablere eit kryss ved Svarstad. 

4.6 Trafikantnytte 

Ved hjelp av «Trafikantnyttemodulen» i «Regional transportmodell» og programvaren «Effekt», 
har ein samanlikna trafikantane sine økonomiske innsparingar for ein situasjon med og utan 
eit kryss på E39 ved Svarstad. 

Diagrammet under syner resultata frå desse berekningane. Som ein kan sjå vert trafikantnytten 
med eit kryss på Svarstad om lag 4,8 milliardar kroner høgare enn for ein situasjon utan eit 
kryss her.  

                                                
3 Det er lagt til grunn Stryn sentrum som utgangspunkt for utrykkingar. 
4 Det er lagt til grunn Stryn sentrum som utgangspunkt for utrykkingar. 
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4.7 Lokal og regional utvikling 

Ny trase for E39 vil korte inn reisetida og knyte Vestlandet tettare saman. 
Konsekvensutgreiinga som skal utarbeidast saman med kommunedelplanen for E39 Byrkjelo 
– Grodås vil ha med ei vurdering av konsekvensar for lokal og regional utvikling. I denne
utgreiinga er det berre gjort enkle vurderingar av kor mykje vil krysset på Svarstad vil ha å
seie for lokal og regional utvikling.

Figur 8: Oversiktskart som viser dagens transportsystem og ny trace for E39 mellom Byrkjelo og Grodås. 
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4.7.1 Avstandar og reisetid 

Dagens rute på E39 mellom Byrkjelo og Grodås er om lag 75 km (ferjestrekninga kjem i tillegg). 
Reisetida er på om lag 67 min pluss ferjetida Anda-Lote (6). Fylkesveg 60 over Utvikfjellet og 
til Stryn og vidare på riksveg15 mot Hornindal er eit alternativt vegval mellom Byrkjelo og 
Grodås, med lengde på omlag 81 km og reisetid på om lag 81 min. 

Lengde på ny E39 frå Byrkjelo til Kvivsbrua nord for Grodås i Hornindal blir mellom 35 og 40 
km og reisetida vil bli ca. 30 minutt. Omlag halvparten av vegen vil gå i tunnel.  

4.7.2 Avstandar og reisetid med kryss ved Svarstad 

I følgje Google maps tek det 5 minuttar å køyre frå Svarstad til kryssområdet på E39 i Markane. 
Vegvesenet sin eigen ruteplanleggjar seier 6 minutt. I tillegg må det reknast eit minutt i 
kryssområda for å komme seg av/på E39. Tida å køyre frå Markane og til ev. kryss ved Svarstad 
på ny E39 vil vere om lag 4,3 minutt. Det kan difor leggjast til grunn eit kryss ved Svarstad vil 
gje trafikantane til/frå sør ei innsparing på 9-12 minutt. Som trafikktala i figur 6 syner, er det 
marginal trafikk som kjem frå vest/skal til vest, og som soleis vil ha ei noko mindre innkorting, 
så det er difor lagt til grunn at alle trafikantane vil ha denne innsparinga. 

Figur 9: Figur som viser reisetider med ny trace for E39 mellom Byrkjelo og Grodås. 
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4.7.3 Lokale og regionale verknadar av kryss ved Svarstad 

Det er venta at redusert reisetid som følgje av ny E39 vil ha store regionale verknader og knyte 
mellom anna næringslivet og folk i fylka og kommunane tettare saman. Eit kryss på Svarstad 
vil bygge opp under desse positive effektane. Dette er omtala i konsekvensutgreiinga for 
kommunedelplanen. 

Lokalt kan eit kryss på Svarstad binde Stryn kommune tettare saman og gi kortare reisetid for 
all trafikk til/frå Stryn og områda frå Innvik og sørover. Heile aksen frå Stryn til 
Innvik/Byrkjelo/Sandane/Skei blir tettare og det gir regionale effektar også. Stryn og nordover 
blir lite eller ubetydeleg påverka av om ein har eit kryss med sørvende rampar på Svarstad. 

Sidan reisetida mellom til dømes Sandane, Skei, Byrkjelo, Utvik, Innvik og Stryn blir kortare 
med eit kryss på Svarstad kan det bli meir aktuelt med arbeidsreiser på denne strekninga.  

Endra arealbruk som konsekvens av prosjektet er vanskeleg å vurdere. Her er det kommunane 
sine planar saman med initiativ frå næringsliv og innbyggarar som har mest å sei for utviklinga 
lokalt men det er grunn til at ein forsterkar dei områda som har vekst. 

Private og offentlege verksemder, til dømes reiselivsaktørar, blir påverka av ny E39, kulturliv 
kan bli bunde betre saman ved at ein når eit større omland/kundegrunnlag, og fritids- og 
handlemønster kan på same måte som arbeidsreiser bli påverka ved at reisetida mellom 
bygdene blir kortare. 

Samla kan ein sei at ei utbygging av E39 Byrkjelo – Grodås har stor effekt for regional og lokal 
utvikling nord/sør på vestlandet. Lokal vil eit kryss på Svarstad har stor nytte for Stryn 
kommune med kortare avstand frå kommunesenteret og til sørlege deler av kommunen og til 
nabokommunane i sør Gloppen, Jølster og Førde. 
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5 Konklusjon 
Det er Statens vegvesen sin konklusjon at fordelane med eit kryss på E39 ved Svarstad er 
mykje større enn ulempene, og at dette difor må vere med i planane for framtidig E39 mellom 
Byrkjelo og Grodås. 

Med ein byggekostnad på om lag 150 til 200 millionar kroner, er kryssløysinga dyr å etablere. 
Samtidig gir eit kryss på Svarstad trafikantane innsparingar (samfunnsøkonomisk analyse) på 
opp mot fem milliardar kroner, og følgjande er det svært nyttig å etablere krysset. Vidare skal 
det også trekkast fram at krysset har store positive verknadar både for kor sårbart vegsystemet 
vert og for den generelle samfunnssikkerheita. Sidan reisetida mellom til dømes Sandane, Skei, 
Byrkjelo, Utvik, Innvik og Stryn blir vesentleg kortare med eit kryss på Svarstad er krysset også 
positivt for lokal og regional utvikling. Det er ikkje stor risiko for ulykker med eit kryss på 
Svarstad.  
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