
Rogfast
- Verdens lengste og dypeste 
undersjøiske vegtunnel



Første salve 4. jan. 2018
E 39 Rogfast



Hvor er vi nå?
Prosjektet startet opp 

jan. 2018

To tverrslag: (0,7 og 2,0 
km er ferdigstilt)

Kvitsøy-kontrakten (E 02) lyst ut i oktober 
2018 – forventet kontraktsum 3,5 mrd.kr

Tre tilbydere, men to ble avvist og 
gjenstående tilbud var ca. 1 mrd.kr over 

budsjett

Konkurransen ble avlyst, -og ny 
prosjektgjennomgang ble gjennomført

Prosjektet har gjennomgått og funnet 
kostnadskutt for ca. 1,7 mrd. kr.

Ny kostnadsprognose fra SVV er 20,6 
mrd.kr

Ekstern vurdering gjennom KS2
Stortingsproposisjon med ny 
finansieringsplan ble godkjent 
av Stortinget 18. des. 2020



E 39 Rogfast – kuttliste 2020.



● Tverrslag i Mekjarvik, 700 m ferdig i des. 
2018

Status bygging



Status bygging

● Tverrslag i Arsvågen, 2000 m (to løp) ferdig sept. 2019

● Masser plassert på Knarholmen til senere bruk i 
prosjektet
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● Utførelseskontrakter med enhetspriser

● Ferdig prosjektert

● Bruk av 3D-vegmodell

● Norconsult er rådgivende ingeniør

Entrepriseform



● Lengde 26,7 km

● Normalprofil 2 x T 10,5

● Dim. Hastighet 110 km/t

● To sjakter inn/utluft fra Kvitsøy

● Havarinisjer hver 250 m

● Nødutganger hver 250 m

● Kjørbare tverrslag hver 1500 m

● Tekniske bygg hver 1500 m i hvert løp

● Gjennomgående betongelementer i vegg

● Betongelementer i tak vurderes

Boknafjordtunnelen – profil og standard



Framdriftsplan Rogfast – TILOS Skråstrekdiagram



● Godkjent finansieringsplan 18. des. 2020

● Kvitsøy-kontrakten (E 02) deles i to:

– E 15: Vei i dagen og Kvitsøytunnel – lyses ut i januar 
2021 – oppstart høsten 2021, ferdig mai 2024

– E 02: Hovedtunnel (2x8,4 km), kryss og sjakter – startes 
opp når E 15 er ferdig.

● Randaberg-kontrakten (E 03) – Utlysning sommer 2021 
med oppstart sommer 2022

● Bokn-kontrakten (E 04) – Utlysning vinter 2021/22 med 
oppstart vinter 2022/2023

● Byggetid, inkludert elektro er estimert til om lag ti år -
ferdig medio 2031

Rogfast ferdig medio 2031



● Kvitsøy-kontraktene (E 15 og E 02)
– Byggeleder Sveinung Brude

E 39 Rogfast



● Øvrige kontrakter 

● Anskaffelsesform

● Kvalifikasjonskriterier

● Tildelingskriterier

● v/prosjektleder Tor Geir Espedal

E 39 Rogfast



Entreprise E 03 - nøkkeltall



Entreprise E 04 - nøkkeltall



● Elektrotekniske installasjoner i tunnel
– Legging av kabler
– Inntaks- og fordelingstavler
– Belysning
– Pumpeanlegg
– Ventilasjon
– Radioanlegg
– SRO (styring, regulering og overvåking)

● Egne leveranser inkludert montasje av :
– Pumper
– Sjaktvifter
– Impulsventilatorer
– Utstyr for AID/ITV 

(hendelsesdetektering og 
videoovervåking

Elektro / SRO



● Stor elektrokontrakt, dele den opp ?

● Eget leverandørmøte med bransjen

● Utlysing vinter jan. 2025

● Anskaffelse 2025

● Kontrakt vinter jan. 2026

● Gjennomføring apr. 2027 – april 2030

● SAT/UAT apr. 2030 – apr. 2031

● Tidspunktene er kun veiledende og kan 
endres.

Elektro / SRO



Begrenset (lukket) konkurranseform
E 39 Rogfast



Utdrag fra framdriftsplan anskaffelser



● Lovlig etablert foretak, eller felleskap av leverandører som er lovlig etablerte foretak

● Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet for å gjennomføre kontrakten

● Relevant erfaring fra bygging av tunnelanlegg basert på sprenging, bergsikring med berginjeksjon

● Byggherrers erfaring med tilbyder

● Krav om system for ivaretakelse av HMS

● H2-verdi bør være lavere 12

● Krav til sertifisering etter ISO 14001 eller tilsvarende (gjelder YM)

● Krav til sertifisering etter ISO 9001 (gjelder kvalitetsstyring)

● Utvelgelse av leverandører:
– 3 – 5 kvalifiserte leverandører blir invitert til å inngi tilbud og delta i forhandlinger
– Utvelgelsen baseres på

• Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner

• Byggherrens erfaringer med leverandøren

Kvalifikasjonskriterier



● Kan variere noe fra kontrakt til kontrakt

● Det beregnes en konkurransesum (S) på følgende måte:
– S = K1 – K2 – K3 – K4 ……-Kn

● K1 – tilbudssum

● K2 - gjennomføring av oppdraget og framdriftsplan

● K3 - organisering og tilbudt nøkkelpersonell

● K4 - HMS/YM og klima

● Det kan være flere tildelingskriterier, eller de kan bli slått sammen.

● Hver K får en verdi basert på levert dokumentasjon og kvaliteten på tilbudet

● Byggherren har som mål gjennom forhandlingene å optimalisere tilbudene fra hver enkelt leverandør

Tildelingskriterier



● v/seniorgeolog Øyvind Riste

E 39 Rogfast – geologiske forhold



Ytre miljø og bærekraft i Rogfast

Merete Landsgård

YM-rådgiver, Rogfast

06.01.2021



Hvordan har vi arbeidet?

● Skissefasen: 

- Satte konkrete miljømål (for hver entreprise)

- Plussprosjektet, en tverrfaglig suksess

- Over 400 ideer, 55 er nå implementert

- Klimabudsjett (0-punktet) for hele prosjektet

- Premature Rigg- og marksikringsplaner

● Prosjektering:

- Reviderte klimabudsjett for hver entreprise, VegLCA

- Miljøkrav og –tiltak inn i kontrakter

- Detaljerte z-tegninger

● Byggefasen (nå):

- Samhandling med entreprenørene (1 dag til YM – Viktig!)

- Argusøyne med grønne briller på anlegget

- Krav til kompetanse og dokumentasjon hos entreprenør

- YM med på alle oppstartsmøter, byggemøter etc.

- Egne YM-runder annenhver uke
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Hovedutfordringene ved tunneldriving med tanke på miljø 

● Vann (fra anlegg, men også fra oven)

● Slam

● Partikkelspredning

● Utfylling av masser

● Utlekking

● Forurensing (plast, olje, slangebrudd, gammelt utstyr og  «gammel vane?»)

Viktig for entreprenør:

Sette seg grundig inn i vilkår i tillatelser gitt av miljømyndighetene – OG å følge disse
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Høye krav til renseanlegg for tunnel

● Ca. 57 000 l tilført vann per salve (12 000 salver) Hva med gjenbruk?

● I tillegg kommer innlekkasje og annen avrenning

● Stiller enorme krav til rensebassengets kapasitet (2 timer) og areal for oppstilling

● Lurt å tenke tidlig på overvåkning av turbiditet

● Eksempel på vilkår: 200 mg ss pr. l og 20 mg olje pr. l

● Krav til renseanlegg i drift: Før oppstart tunneldriving

HUSK: at da skal også rutiner for drift og onlineovervåkning være oppe å gå.
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Hjulvask, krever det rensing?
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Slam, forurensa masser

● Slam=Avfall

● Ca. 1 tonn pr meter tunnel

● Prøvetaking, dyrt men nødvendig

● Eks. 2000 kr pr. tonn i leveringsgebyr + transport og mellomlager

● Krav til av-vanning, maks 40% vann

● Gevinst både for EN og BH. 
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Avvanning av slam Arsvågen (vannet går videre til renseanlegg)
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Klimabudsjett E02

● Beregnet 

«Baseline» for byggefasen

● Miljøregnskap byggefase:

ca. 500 000 tonn CO2

● Stål og betong = 84 %

● Det tydeliggjorde hvor vi 

måtte sette inn støtet
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Bærekraft inn i kontraktene

06.01.2021

Noen eksempler på kontraktens krav:

● Lavkarbonbetong kl B i alle konstruksjoner og element

● Resirkulert stål i armering

● EPD på ulike materialer

● Månedlig rapportering av utslipp

● Klimaregnskap levert av entreprenør

● Biologisk nedbrytbar olje, formolje, smørefett++

● Lastebil for utlasting, ikke Tiptruck

● Ceequal-sertifisering

● Krav til avvanning av slam før levering

Og slik, har vi redusert CO2-utslippene med ca. 25 %

Klarer vi ytterligere reduksjoner sammen?



Så hvordan kommer vi i gang... Eller i mål?

● Stadig innskjerpede miljø-lovkrav, -forskrifter 

og –retningslinjer, dette er bra!

● Vår oppgave er å følge disse 

● Klar forventning til oss at vi følger dette opp 

overfor dere entreprenører

● Vi skal ikke bygge i 2021 uten å ha fokus på miljø

- Miljøtanken skal sitte i ryggmargen – på oss alle

Vi har ikke løst alle utfordringene enda, men tar stadig skritt i riktig retning

Og kun sammen kan vi klare å gjøre anleggsbransjen litt grønnere hver dag! 
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Du ska itte trø i graset.
Spede spira lyt få stå.
Mållaust liv har og e mening
du lyt sjå og tenkje på.

Einar Skjæraasen

Takk for meg☺


