
E39 Stord – Os (Hordfast)

Velkommen til markedsmøte fredag 24. september 2021

Møtestart kl. 09.00

Vi slipper inn påmeldte fra lobbyen fra kl. 08.55



Prosjektdirektør i Utbyggingsdivisjonen, Kjartan J. Hove

Prosjektleder for E39 Aksdal – Bergen, Sverre Ottesen

Prosjektleder for ny bruk over Bjørnafjorden, Kjell Håvard Belsvik

Planleggingsleder for E39 Stord – Os, Jonas Dalland

Møtedeltakere fra Statens vegvesen
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1. Velkommen. Presentasjon av deltakerne fra SVV, møteregler m.m.
v/ prosjektleder Sverre Ottesen

2. Presentasjon av Statens vegvesen og våre planer for E39 mellom Stavanger og Bergen
v/ prosjektdirektør Kjartan Hove

3. Overordnet presentasjon av prosjektet – status pr. september-2021
v / prosjektleder Sverre Ottesen

4. Mere detaljert presentasjon av vegdelen av prosjektet
v/ planleggingsleder Jonas Dalland 

Pause

5. Mere detaljert presentasjon av de to store bruene i prosjektet
v/ prosjektleder Kjell Håvard Belsvik

6. Foreløpige tanker om kontraktstrategi og gjennomføring av anskaffelser
v/ prosjektleder Sverre Ottesen

7. Ønske om dialog med bransjen, 1-1-møter
v/ prosjektleder Sverre Ottesen

8. Spørsmål, avklaringer og innspill
v/ prosjektleder Sverre Ottesen

Agenda
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Tidsramme: kl. 09.00 – 12.00

Det blir IKKE tatt opptak av møtet

Alle eksterne deltakere bes skru av video (bilde) og lyd

Spørsmål stilles KUN pr. chat –
innkomne spørsmål besvares i etterkant av hvert innlegg

Presentasjoner legges ut på prosjektets hjemmeside i etterkant av møtet

www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e39stordos

Møteregler
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E39 Stord – Os (Hordfast)

2. Presentasjon av Statens vegvesen og våre planer for 
E39 mellom Stavanger og Bergen



Statens vegvesen område Vest
Markedsdag Stord - Os

Videomøte 24.september  2021



Om Statens vegvesen



Divisjonering/fagmodell

23.09.2021

Statens vegvesen etter organisering etter 01012020

Drift og 
vedlikehald

Oppgaver:

• Drift, vedlikehold og 

mindre 

utbyggingsprosjekter

- Planlegging

- Prosjektering

- Utbygging

• Drift og vedlikehold

- Beredskap

• Spesialistoppgaver

• Ferge

Oppgaver:

• Regelverk

• Klagebehandling

• Teknisk godkjenning

Mynde og 
regelverk

Økonomi og 
virksomhetsstyring

Kommunikasjon

HR

Vegdirektør Internrevisjon

Utbygging

Oppgaver:

• Store prosjekter

- Planlegging

- Prosjektering

- Utbygging

Trafikant og 
kjøretøy

Oppgaver:

• Trafikant

• Kjøretøy

• Tilsyn

• Kontroll

Transport og 
samfunn

Oppgaver:

• Trafikksikkerhet

• Transport

• Klima og miljø

• By og bærekraftig 

mobilitet

• NTP 

• Overordnede 

utredninger 

• Transportmodeller 

og -analyser

• FoU

• VTS

• Beredskap

• NVDB

• Vedtak veglov

• Vedtak vegtrafikklov

• Planforvaltning 

IT

Oppgaver og 

innhold vil besluttes 

senere.

Felles-
funksjoner

Oppgaver:

• HR-fellestjenester 

• Kommunikasjon

• Kvalitet

• Regnskap

• Informasjons-

forvaltning

• Anskaffelser varer og 

tjenester

• Byggforvaltning, 

eiendom og 

internservice

• Juridisk

• Krimenheten

• Norsk Vegmuseum



Utbygging

Styring Utbygging Kommunikasjon Utbygging

Teknologi og utvikling 
Utbygging

Plan Utbygging

Geofag Utbygging

Grunnerverv 
Utbygging

Geomatikk
Utbygging

Fagressurser Utbygging

Teknisk Utbygging

Utbyggingsdivisjonen pr 01012020

Utbyggingsområde nord Utbyggingsområde midt Utbyggingsområde vest Utbyggingsområde sør-øst

Kontrakt og marked 
Utbygging

Tunneloppgraderi
ng

E6 Alta vest/Nord 
Troms

Fv 17 Liafjell-
Olvikvatnet

E8/E6
Prosjekt Øyfast

Bypakke Tromsø
«Tenk Tromsø»

E6 
Hålogolandsbrua

E10 
Hålogalandsveien

Bypakke Harstad
Harstadpakken

E6/Rv 77
Saltenpakka

Rv 80
Bypakke Bodø

E6 Helgeland

E39/Rv 651 
Ferjekaier

Bypakke Ålesund

Bypakke Molde og 
E39 Lønset -
Hjelset

E39 Ålesund –
Molde/ E6 
Soknedal

E39 Betna –
Bårdshaug/ Rv 70

Miljøpakke 
Trondheim

Sykkelekspressveg
Trondheim

E136 Romsdal

E134 Haukeli
E39/Rv 13 Ryfast – Eiganes, 
Ålgård-Hove, TKV

Bypakke Nord-Jæren, 
riksvegtiltakE39 Rogfast, Smiene-Harestad

Rv 13 prosjekterTunneloppgradering

Byvekstavtale Bergen, 
riksvegtiltakE39 Rådal - Svegatjørn

Rv 555 Sotrasambandet

E39 Lavik-Skei, Myrmel-Lunde, 
Rv13 Kjøsnesfj.

E16 Filefjell Tunneloppgraderi
ng Oslo

E16 Arna - Stanghelle

E16 Eggemoen 
Olum, Kløfta-
Kngsv.

E39 Aksdal – Bergen, inkl Os –
Stord, Bokn-Bømlafj

E16 
RingeriksbanenTunneloppgraderi

ng

Rv 36 Bø-Seljord
E18/E39 Gartnerl. -
Kolsdalen

E6 Oslo ØstE18 Vestfold Syd

Prosjekter Østfold
Planprosjekter 
Viken, Telemark

E18 
Vestkorridoren

E134  Gvammen-
Århus

E134 Oslofjord, 
E18 ØstfoldBypakke Grenland

OPS Rv 3/25
E134 Damåsen –
Saggrenda

E16 Sandvika –
Skaret - HøgkastetE18 Varoddbrua

Prosjekt 
Vestoppland

Rv 7 – Rv 52 
Hallingd. -
Hemsedal

Komplekse
konstruksjoner

E6 Tana bru

Statens vegvesen organisering etter 01012020









• Totalentreprise, med forhandling
• 1 to-løps tunnel, lengde ca. 1000 m
• Samla strekning 4,7 km
• Utbetring og ny veg

• Prosjektkostnad om lag 550 mrd. 2019-kr.

• Start september/oktober 2021

E39 Myrmel - Lunde

Mindre Prosjekt



• Søndre strekning Fjøsanger – Arna under 
utgreiing, start planarbeid 2022

• Nordre del Arna – Vågsbotn – Klauvaneset 
under arbeid med kommunedelplan (lagt 
fram i Bergen)

E39 Fjøsanger – Arna – Vågsbotn - Klauvaneset

Planprosjekt



Bindingar <> Kontraktstrategi <> Massehandtering

Takvam

Romslo

Trengereid

Vaksdal

Stanghelle

Helle

Arna

«ASKO»

Osterøy

Vaksdal

Bergen

Fv7

(Samnanger/Hardanger/E134)

Sædalen

Fossmark

To alternativ

Fv7

(Samnanger/Hardanger/E134)

Fellesprosjekt

E16 Arna – Stanghelle (Bergen – Voss) og Vossebana

Reguleringsplan 
under arbeid

Mål bygging 2024

Styringsmål veg og bane 25 mrd kr 



• OffentlegPrivatSamarbeid

• OPS-kontrakten. Dialog med utvalt konsortsium 
(Sotralink), kontrakt 2022

• Bygging 2022/23

Rv 555 Sotrasambandet

OPS



• 55 km 4 felt og to større bruer

• Godkjent Kommunedelplan 2019

• Har starta med statleg reguleringsplan

• Departementet har godkjent strekninga for tidleg
involvering. Vurdering av omfang og strekning.

E39 Ådland - Svegatjørn (Stord – Os)

Stort Prosjekt



● Tunneloppgradering (TOG) i Region vest omfattar rundt 
100 tunnelar over 500m

● Ca. 50 tunnelar på TEN-T nettet (E16 og E39) og ca 50 
tunnelar resterande riksveger

● Utlysing 2020/21:
– Uføre, Jernberg/Skrikefjell, Dalevåg/Dalseid/ 

Trollkone/Hyving/Hernes, Damsgård, Nygård

● Frist oppgradering: 
– E16/E39: 2021
– Rv: 2023

● Spesielle utfordringar; Lærdalstunnelen og Fløyfjellstunnelen 
(kvar av dei på ca på 1 mrd kr)

Tunneloppgradering

Tunneloppgradering Bransjedag 2020



• Rassikring. Er avgrensa i utstrekning. Kostnadar
ofte mellom 500 mill kr og 2 500 mill kr. 

• Eigen post for finansering.  

• Eksempel Rv 5 Erdal – Naustdal. Lengde 7,3 km 
der det aller meste vil bli i tunnel. 
Kostnadsestimat om lag 2,3 mrd. kr

Andre typar prosjekt

Rassikring

Bypakkar

• I område vest tre bypakkar; Stavanger (Nord Jæren), Bergen og 
Førde

• Finansering ved ulike modellar, men statlege midlar og 
bompengar i alle tre.

• I Stavanger og Bergen også inkludert finansering av hhv
Bussway og Bybane



E39 Stavanger - Bergen



Område vest, «ruter»:

E16 Bergen - Oslo

E39 Kristiansand - Trondheim

E134 Haugesund - Oslo

Rv 13 Sandnes - Sogndal



Ferjefri E39 Stavanger - Bergen

Stord -Os

Bokn-Stord

Rogfast
Kryssing Boknafjorden



• Tunnelprosjekt, utføringsentrepriser
• 2 tverrslag er ferdige
• 3 kontraktavsnitt hovudtunnel
• 2 tuber/4 felt med kryss
• Strekning hovedtunnel under Boknafjorden ca 27 km
• Prosjektkostnad: ramme 21 mrd kr

• «Ny start» frå Kvitsøy med salve 28.september 2021
• Utlysing av hovedkontraktane;
– E03 (frå sør) = Ultimo oktober 2021 – Signering av 

kontrakt september 2022
– E04 (frå nord) = Ultimo april 2022 – Signering av 

kontrakt mars 2023
– E02 = Overgangen 2022/2023 – Signering av kontrakt 

ultimo 2023 (alt etter framdrift E15)

E39 Rogfast

E39 Stavanger - Bergen



• Utgreiing
• Bokn – Hope er på ca 57 km og går gjennom 

kommunane Bokn, Tysvær og Sveio. Tilsvarande går 
vegen gjennom to fylke, Rogaland og Vestland

• Strekninga Hope – Heiane blir ikkje teke med i denne 
omgang

• Eventuell ny Bømlafjordtunnel/kryssing ligg lenger 
fram i tid

• Teknisk løysing må utgreiast meir før det vert laga KDP 
med konsekvensutgreing (KU) på denne strekninga

E39 Kommunedelplan Bokn- Aksdal – Stord (KDP)

E39 Stavanger - Bergen



E39 Bokn - Hope

Dagens E39
192 avkøyringar
50 kryss
2 tuneller
4 større bruer

Ny E39 vil ha:
57 km ny 4 felts veg dimesjonert for 
110 km/t
4 større bruer
Ca 10 tuneller
5 kryss

Reisetida vil kunne reduserast med ca 30 min

Status

• Ventar på fastsetjing av KVU-estimat for å kunne leggje
planprogrammet ut til offentleg ettersyn 

• Byggjekostnad: nytt anslag 01.10.20 er gjort på 
utgreiingsnivå (+/-40%) med sum 14 mrd (2020) kr

• Skal lyse ut konkurranse for rådgivingskontrakt i løpet av 
april

• Forslag til Kommunedelplan med konsekvensutredning 
skal vere klar i løpet av 2023

• Strekninga er ikkje teken med i forslaget til ny NTP (22-33)



● Så langt uklart korleis Bømlafjorden kan 
kryssast «på nytt» ut frå at dagens tunnel 
er for bratt

● Det vart i 2016 gjort eit arbeid på å kryssa 
Digernessundet med røyrbru

● Før ein går videre med KDP for strekninga 
Hope –Stord må krav til maks stiging vere
klart. Dette kan gi at arbeidet med ei 
røyrbru skal utviklast meir

● Det vil ta litt tid, men kan ha store 
konsekvensar for vidare planlegging

E39 Hope - Stord



● Dagsoner og kryss (ca. 55 km lang strekning og 5 kryss)

● Tunnelar (ca.14-16 km)

• Grovtunnelen, Agdesteintunnelen, Hodnaneset, Epland/Søreid, 
Orefjellstunnelen, Gjøvågtunnelen, Ostunnelen

● Fjordkryssingar (ca. 1,7 og 5,5 km)

• Bjørnafjorden og Langenuen

● Andre bruer og konstruksjonar

● Tilkomst til brufeste/tårn sjø/land

• Langenuen, Søreidvågen, Bårdsundet, Svarvhella og andre stader

● Område i sjø

• Gjøvåg (anleggskai), Søreidsvågen, Hamnen ved Søreidsvika, Gangstøa
(Landråa)  

• Samansettingsområde i Søreidsvika (utan feste på land)

• Sammensettingsområde 
Fureholmen/Brattholmen/Kyrkjeholmen/Måsaskjeret (med feste på 
land)

● Anleggsområde

Frå kommunedelplan til reguleringE39 Stord - Os



E39 Svegatjørn - Rådal

E39: 15 km hovedveg (4 felt) Svegatjørn i Os kommune til Fritz C. Riebers veg i 
Bergen kommune. Av dette er 13 km i tunnel.

Rv580: 1,5 km hovedveg (4 felt) i tunnel mellom Fritz C. Riebers veg og 
Flyplassvegen. 

Fv163: 1,1 km ny veg frå kryss i Endalausmarka til Lyseklostervegen, samt 
utbedring av del av fv. 163 i Lysefjorden. 

Planskilte kryss ved Svegatjørn, Endalausmarka, Rådal, Skeievatnet og Nordås / 
Sørås.

Opning oktrober 2022

E39 Stavanger - Bergen Prosjektinfo 2021



Takk for meg!



E39 Stord – Os (Hordfast)

3. Overordnet presentasjon av prosjektet

Status pr. september - 21



Overordnet presentasjon av prosjektet E39 Stord - Os
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Haugalandet og Sunnhordland skal i 2040 være tidsmessig knytt nærare
saman med Midthordland. Stavanger og Bergensområdet skal i 2040 være 
tidsmessig knytt nærare saman.

- Redusert reisetid mellom Ådland i Stord og Svegatjørn i Bjørnafjorden kommune 
frå 1,5 til ½ time

- Betre mobilitet mellom dei involverte kommunane ved at ferjesambanda blir 
erstatta med faste samband

- Ingen møteulukker og lågare ulukkesfrekvens, to-felts-vegar blir erstatta med 
fire-felts-veg med midtdelar

- Gåande og syklande, som i dag tek ferje over Langenuen og Bjørnafjorden kan 
sykle på bruene

Overordnet presentasjon av prosjektet –
samfunns- og effektmål  (hvorfor skal prosjektet bygges?)
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Regjeringen Solberg fremmet den 03.09.21 en Stortingsprop. (228S – 2020-2021) 
for å få forankret valg av trase.

Det nyvalgte Stortinget vil trolig behandle denne ila. høsten / vinteren.

I Stortingsprop.-en finner en kortversjonen av prosjektets historie, fra vi startet 
arbeidet med KVU i 2010, via KDP til pågående arbeid med reguleringsplan. 

Her er også et eget kapittel om vegen videre fram mot anleggsstart.

Overordnet presentasjon av prosjektet –
Stortingsprop. for å forankre valg av trase
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https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-228-s-20202021/id2869992/


Samferdselsdepartementet fastsatte i mai 2021 et styringsmål for prosjektet på 
38,5 mrd. 2021-kroner

Prosjektet ligger inne i NTP 2022 – 2033 med 1 mrd. kr. i oppstartsbevilgning i 2027

I øyeblikket pågår arbeid med reguleringsplan – en samlet, statlig plan for hele 
strekningen. Vi har som målsetting å ha ferdig et 1. utkast til plan sent på våren-22, 
og håper at planen kan være endelig vedtatt  våren-23

Deretter må vi igjennom KS2 (høsten-23?), før Stortinget kan inviteres til å gjøre 
endelig gjennomføringsvedtak (våren-24?)

Utlysing av konkurranser for bygging kan ikke skje før ETTER at Stortinget har gjort 
slikt gjennomføringsvedtak.

Overordnet presentasjon av prosjektet –
status for prosjektet pr. september-21
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Før prosjektet kan sendes til uavhengig kvalitetssikring (KS2), må vi bl.a. ha på 
plass:

- Nytt kostnadsanslag basert på vedtatt reguleringsplan
- Kontraktstrategi
- Plan for anskaffelser
- Gjennomføringsplan for byggefasen
- Byggherrens framdriftsplan for byggefasen
- Bemanningsplan for byggefasen
- Finaniseringsplan (investeringsmidler fordelt på år)
- Kvalitetsplan
- Kommunikasjonsplan, m.m.

Overordnet presentasjon av prosjektet –
oppgaver vi må jobbe med parallelt med reguleringsplanen
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Det er gjennomført et første tidsanslag i prosjektet.

Så langt ser det ut til at 3 ulike elementer vil ligge på kritisk linje mht. 
gjennomføring på så kort tid som mulig – alle med en anslått byggetid på 7-8 år.

Dette er:

• Bru over Langenuen
• Bru over Bjørnafjorden
• Tunnel i Bjørnafjorden kommune, fra Gullholmane til Svegatjørn / Kolskogen

Øvrige deler av prosjektet vil trolig kunne bygges på kortere tid, parallelt med de 
overnevnte elementene.

Overordnet presentasjon av prosjektet – tidsanslag
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E39 fjordkryssing Bjørnafjorden og Langenuen
Markedsdag  E39 Stord-Os 24.09.2021



E39 Stord-Os

3. Vegdelen i prosjektet

v/planleggingsleder Jonas Dalland

24. September 2021



Den vedtatte korridoren i kommundedelplanen er utgangspunktet for arbeidet med 
reguleringsplanen.

Utstrekning av prosjektet



Område som skal konsekvensutredes som del av reguleringsplan

Planområde som er konsekvensutredet 

Varslingsområde og område som skal konsekvensutredes

Som en del av reguleringsplanarbeidet skal det sør på 
Tysnes også konsekvensutredes en daglinje utenfor 
vedtatt kommunedelplan. Linjen erstatter 1-2 tunneler 
og har potensiale til å få ned kostnadene. Her er det to 
delstrekninger som lar seg kombinere med hverandre.



● 4-feltveg (motorveg) med fartsgrense 110 km/t
● Dimensjoneringsklasse H3 med minste horisontalradius 800 meter

● Tunneler planlegges med to løp og tunnelprofil T10,5. Tunnelklasse E med rømningsveger 
(tverrslag) for hver 250 m og havarinisjer (T13,5) for hver 500 m.

Vegstandard



Reguleringsplanen er under utarbeidelse. Mengdene vil derfor justeres etter hvert som 
reguleringsplanen detaljeres videre. Strekningen er ca. 54 km lang.

Hovedmengder i prosjektet

Element Beskrivelse Trasé i korridor 
for vedtatt 
kommunedelplan

Med alternativ 
trasé sør på 
Tysnes

Bru over Bjørnafjorden Flytebru 5,5 km 5,5 km
Bru over Langenuen Hengebru 1,7 km 1,7 km
Øvrige bruer Fra 200 til 500 m lange 1,5 km 1,6 km
Undersjøisk tunnel 
«Ostunnelen» 

2 x T10,5 7,7 km 7,7 km

Øvrige tunneler 2 x T10,5, fra 500 m til 2,2 km 
lange 

9 km fordelt på 6 
tunneler

5 km fordelt på 4 
tunneler

Veg i dagen 23 m bred 4-feltsveg 29 km 32,5 km

- Grunnundersøkelser har pågått siden mai med grunnboringer og seismikk, vi starter snart 
med kjerneboringer. 

- Planarbeidet skal avklare arealer for overskuddsmasser.



Planlagt veganlegg i Stord kommune (ca. mengder):
● 8,5 km 4-feltsveg i dagen
● 1800 m tunnel (2xT10,5 med siktutvidelse i innerkurve)
● Ett planfritt kryss ved Agdestein
● Omlegging av eksisterende veg spesielt ved kryssområdene
● Landfeste for bru over Langenuen

Strekningen i Stord kommune er planlagt nær eksisterende E39 med muligheter for mange 
angrepspunkter i vegbyggingen. Langs deler av strekningen er det relativt flatt.

Fjellkvaliteten på strekningen er ikke god nok for bruk i overbygning.

Ny E39 i Stord kommune



Dagstrekning Stord

Førland -AgdesteinÅdland -Førland

NB! Dette er foreløpige utsnitt fra 3D-modellen som er under utvikling



Planfritt kryss ved Agdestein

Toplanskryss Agdestein fra nord

Toplanskryss Agdestein fra øst

NB! Dette er foreløpige utsnitt fra 3D-
modellen som er under utvikling



Kryssing av Langenuen

NB! Dette er en foreløpig 3D-visualisering



Størstedelen av E39 Stord-Os ligger i Tysnes 
kommune. Fra landfestet på bru over Langenuen til 
landfestet på bru over Bjørnafjorden er det ca. 28 
km.

Vi konsekvensutreder alternativ trasé pga. stort 
potensiale for reduksjon i byggekostnad og dermed 
økt samfunnsnytte.

Ser på to alternativ fra Grovaneset – Økland: 

 Alternativ C2 – tunnel 

 Alternativ C3 – daglinje

Ser på andre bruløsninger i Søreidsvågen:

 Alternativ D1 – tunnel kombinert med viadukt 
over land

 Alternativ D2 – daglinje kombinert med bru 
over Søreidsvågen

Ny E39 i Tysnes kommune, Tysnes sør



Planlagt veganlegg for dette alternativet (ca. mengder):
● Landfeste for bru over Langenuen
● 7,5 km 4-feltsveg i dagen
● To tunneler på 2,2 km og 2 km (2xT10,5)
● To planfrie kryss 
● 350 m lang viadukt ved Søreid
● Tilførselsveger i kryssområdene

Tysnes sør, alternativ C2+D1 (fra vedtatt kommunedelplan)



Planlagt veganlegg for dette alternativet (ca. mengder):
● Landfeste for bru over Langenuen
● 11 km 4-feltsveg i dagen
● To planfrie kryss 
● 480 m lang bru over Søreidsvågen
● Ca. 4 km omlegging av eksisterende veg, i tillegg kommer til tilførselsveger i 

kryssområdene

Denne linjekombinasjonen har ingen tunneler, men går i sidebratt terreng.

Tysnes sør, alternativ C3+D2



Kryssløsning Søreid, kopling til fylkesveg

Toplanskryss Søreid

NB! Dette er et foreløpige utsnitt fra 3D-modellen som er under utvikling



Planlagt veganlegg (ca. mengder):
● 12 km 4-feltsveg i dagen
● Ett planfritt kryss
● Tre tunneler: Beitehaugtunnelen (500 m), Vardafjelltunnelen (1,8 km), Gjøvågstunnelen 

(2,8 km)
● 450 m lang bru over Bårdsundet
● Partier med omlegging av eksisterende veg
● Rasteplass
● Landfeste for bru over Bjørnafjorden

Tysnes nord



Anleggskai ved Gjøvåg

Kryss E39 Kaldafoss

Mulig ferjesamband
Tysnes-Austevoll?

TYSNES

AUSTEVOLL

Anleggskai

Det planlegges en anleggskai ved Gjøvåg. Vi er i dialog med Vestland fylkeskommune 
om å legge til rette for et mulig innkortet fergesamband til Austevoll fra Gjøvåg.



Kaldafoss - Gjøvåg

NB! Dette er foreløpige utsnitt fra 3D-modellen som er under utvikling

● Parkering, kollektiv og 
rasteplass v/kryssområdet

● Ser for oss anleggsveg og 
anleggskai ved Gjøvåg



Planlagt veganlegg i Bjørnafjorden kommune (ca. mengder):
● Landfeste for bru over Bjørnafjorden
● 1,5 km 4-feltsveg i dagen, kobling mot ny E39 Svegatjørn-Rådal
● 7,7 km undersjøisk tunnel (2xT10,5). Går ned på kote -95
● Ett planfritt kryss ved Svegatjørn
● Omlegging av eksisterende E39 ved Svegatjørn med stor trafikk
● Gang- og sykkelveg (anleggsveg i byggetiden) fra bru over Bjørnafjorden og til 

lokalvegnettet
● Ved Røtinga/Søre Øyane er det dårlig lokalvegnett og det legges opp til anleggskai
● Stort masseoverskudd på strekningen. Undersøker mulige deponi.

Ny E39 i Bjørnafjorden kommune



Ombygging av eks. kryss ved Svegatjørn

NB! Dette er et foreløpig utsnitt fra 3D-modellen som er under utvikling 
og viser en mulig utforming



Spørsmål?





E39 Fjordkryssing Bjørnafjorden



Vegvesenets styringsinformasjon

Hvordan vurderer dere prosjektrisikoer knytta til følgende tema:

-Helse, miljø og sikkerhet – ytre miljø, utfordringer?

-Kostnader, foretrekte kompensasjonsmodeller?

-Framdrift, hva er optimal gjennomføringstid?

-Kvalitet, hvilke utfordringer er knytta til viste materialkvaliteter og 
produksjon/levetid? 



Bru over Bjørnafjorden, konstruksjonen

Høyt, lavt, langt og mye

Tårnet i sør er opptil 200m høyt

Anker på bunn ned mot 550m under vann

Lengde på bru er om lag 5500m

Stålmengder rundt 110.000tonn



Enkelte mengder, omtrentlig fra anslag

Område Antall Materiale Mengde, omtrentlig

Landkar 2 stk Betong 13.000 m3

Tårn 1 stk Betong 10.000 m3

Søyler 34-40 Stål 7.000 tonn

Pongtonger 34-40 Stål 32.000 tonn

Brukasse flytebru Stål 69.000 tonn

Sugeanker/masseanker 10-20 Stål/ballast tonn

Forankringsliner 10-20 Ståltau/kunstfiber/kjetting 7500-15000 meter



Mulig gjennomføringsmetode

1) Sammenstillingsareal i Søreidvika. 
• Er det nyttig å regulere inn areal til dette formålet?

2) Moderne produksjon og lasersveising ref. filmen.
• Hvordan vurderer dere denne produksjonsmetoden med tanke på å øke egen 

konkurransekraft?

3) Vegvesenet stiller krav til modellbasert prosjektgjennomføring. 
• Hvilke erfaringer har dere gjort her?

4) Modellorientert byggherre. Vi ønsker å høste fra deres modeller inn til egen digital tvilling. 
3D(geometri og metadata), 4D(framdrift) og 5D(kompensasjon). 
• Hvilke muligheter har dere for en slik ordning? Har dere gjort det tidligere?



● Hovedsakelig vanlige materialer
– Begrense vekt og behov for 

oppdrift
– Redusere investerings-kostnader 

og driftskostnader
– Bruk av CR25 superduplex i

skvalpesone hvilke utfordringer 
har denne løsningen?

● Øke sjansen for god 
konkurranse om oppdraget.

● Utfordring knyttet til klimagasskrav

Mengder og materialvalg



Hvordan kan brua bygges?

● Alternativ A
- Leveranse fra Asia

● Alternativ B
- Leveranse fra Norge og Europa

● Kombinert A og B



Hvordan kan brua bygges?

● Alternativ A
- Leveranse fra Asia

● Alternativ B
- Leveranse fra Norge og Europa

● Kombinert A og B

● Logistikk er sentralt



● Fjorden som 
verktøy

Sammenstilling og installasjon



Bru over Langenuen, konstruksjonen

Materialer, flere muligheter.

Tårn i stål eller betong, plassbygd eller tilbragt

Brukasse i aluminium eller i stål

Viadukter i betong



Enkelte mengder, omtrentlig fra anslag

Område Antall Materiale Mengder, omtrentlig

Viadukter 2 stk Betong 15.500m3

Tårn 2 stk Betong/stål 30.000m3/ 10.000tonn

Brukasse 1 stk Stål/aluminium 12.900tonn/9.100tonn

Bærekabel,mm 2 stk Stål 8.400tonn(stålkasse) / 
7.400tonn(alukasse)



Mulig gjennomføringsmetode
1) Byggeaktivitet nær eksisterende infrastruktur. Hensyn til 

skipstrafikk og oppstillingsplass for biler som skal med ferja. 
HMS-utfordringer?

2) Størst mulig omfang av prefabrikasjon, byggetid for ståltårn?

3) Redusere mengder på hele brua ved hjelp av alukasse, risiko-
fordeling mellom byggherre og utførende. Kommentarer?

4) Vegvesenet stiller krav til modellbasert prosjektgjennomføring. 
Hvilke erfaringer har dere gjort her?

5) Modellorientert byggherre. Vi ønsker å høste fra deres 
modeller inn til egen digital tvilling. 3D(geometri og metadata), 
4D(framdrift) og 5D(kompensasjon). Hvilke muligheter har 
dere for en slik ordning? Har dere gjort det tidligere?



Bruk av aluminium i brukassen
1) Aluminium som materiale har muligheter som fremdeles er 

under utredning

2) Vi ser for oss at alu kan være konkurrent til stålkasse

3) Vi kan ikke i dag konkludere med at alu er et fullgodt alternativ. 
Usikkerheten rundt løsningen er blitt mer spesifik og konkret. 
Det jobbes med løsninger. Mulighetsrommet øker.

4) Vi informerer om alualternativet, men har ingen garantier for 
at denne løsningen skal konkurrere med stålalternativet enda.  



● Serieproduksjon, mange like 
komponenter

● samlebåndprinsipp, digitalisert, 
automatisert og robotisert 
produksjon.

Digitalisert og robotisert produksjon



● Betraktninger av markedet, internasjonale aktører, norske alternativer?

Internasjonale aktører eller norske?



Film lasersveising

Lasersveising:

Digitalisert og robotisert produksjon med laserhybridsveising. 4-8 ganger 
hurtigere sveising enn tradisjonelle metoder.

-Hvordan kan dette bli redusert kostnad for bru over Bjørnafjorden?

-Er bransjen i stand til å skaffe seg økt konkurransekraft på denne måten?



Film lasersveising



www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e39stordos/

Artikkel og film om lasersveising:

Norge leder an og vil bygge bruer ved hjelp av automatisert lasersveising | Statens vegvesen

Se mer:

Illustrasjoner: AMC Dissing7Weitling

http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e39stordos/
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e39stordos/nyhetsarkiv/norge-leder-an-og-vil-bygge-bruer-ved-hjelp-av-automatisert-lasersveising/


Spørsmål?





E39 Stord – Os (Hordfast)

6. Foreløpige tanker om kontraktstrategi og gjennomføring
av anskaffelser



- entrepriseinndeling

- størrelse på entrepriser

- valg av kontraktsformer

- valg av anskaffelsesform(er)

- prekvalifisering 

- valg av tildelingskriterier

- loosers-fee?

- tidspunkt for gjennomføring av 

anskaffelser, m.m.

Foreløpige tanker om kontraktstrategi og gjennomføring av 
anskaffelser
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E39 Stord – Os (Hordfast)

7. Ønske om dialog med bransjen, 1-1-møter



Før vi går videre i vårt arbeid med kontraktstrategi og valg av 
anskaffelsesformer, ønsker vi å gjennomføre digitale 1-1-møter med flest 
mulig entreprenører / leverandører / rådgivere

Hensikten med møtene er å få så konkrete innspill og synspunkter som 
mulig - på de strekpunktene som ble gjennomgått under pkt. 6 foran.

Slike møter vil bli gjennomført på Teams ila. oktober og november.

Tidsramme: 1 time pr. firma

Påmelding til: sverre.ottesen@vegvesen.no, innen onsdag 29.09 kl. 16.

Ved stor interesse / veldig mange påmeldte, kan vi måtte foreta et valg av 
hvilke firmaer vi avholder møter med. Dette av hensyn til tidsbruk.

Ønske om dialog med bransjen, 1-1-møter
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E39 Stord – Os (Hordfast)

8. Spørsmål, avklaringer og innspill



- gjennomgang av innkomne spørsmål

E-post: e39stordos@vegvesen.no

Presentasjonen fra dagens møte vil bli lagt ut på prosjektets nettside:

vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e39stordos/

Spørsmål, avklaringer og innspill
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mailto:e39stordos@vegvesen.no
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e39stordos/


Vi planlegger å gjennomføre en ny markedsdag i midten av juni-22.
Invitasjon vil bli kunngjort på Doffin.

Når vi er kommet så langt, vil vi:

- Kjenne utfallet av Stortingets behandling av prop. 228S (2020-2021)
- Ha laget ferdig 1. forslag til reguleringsplan
- Ha jobbet videre med forslag til kontrakts- og anskaffelses-strategi

Ny markedsdag
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Tusen takk for deltakelsen i dagens møte

20
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