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E39 Svegatjørn–Rådal 

veg- og tunnel- 
bygging i Fana bydel

infoRmaSjon

Før byggestart er høyspentlinjen langs deler av Flyplassvegen lagt om. (Foto: Geir Brekke)

Klar for byggestart
Etter lang og grundig planlegging er det endelig klart for bygging av E39 svegatjørn – rådal, motorvegprosjektet 
mellom Os og Bergen. Prosjektet er delt i to hoved-kontrakter. Kontrakten i nord gjelder vegstrekningen rådal-
nordås-Flyplassvegen. Kontrakten i sør gjelder vegstrekningen svegatjørn-rådal. 

i denne nærinformasjonen fokuserer vi på arbeidet som skal utføres i fana bydel. Entreprenøren for kontrakten i nord har klar-
signal for byggestart 1.september 2015. Entreprenør er implenia norge aS. Entreprenøren for kontrakten i sør har klarsignal 
for byggestart 1.oktober 2015. Det er Veidekke Entreprenør aS som har fått denne kontrakten.  



skeievatn
Statens vegvesen har lagt til grunn at 
hovedmengden av tunnelbygging i 
området Rådal-nordås-flyplassvegen 
skal skje fra Skeievatn, ved rv. 580 
flyplassvegen. 

Steinmasser som tas ut her skal til 
deponi i Liavatn i Laksevåg.

Det skal bygges ny gang- og sykkel-
vegbru over flyplassvegen ved fana 
golfklubb. 

Gang- og sykkelvegen lags Flyplassvegen vil bli flyttet fra nord- til sørsiden av rv. 580 til våren 2016, mellom brua til Siljustølvegen og ny gang- og sykkelvegbru, 
som skal bygges knappe en km lenger vest. (Foto: Geir Brekke)

Dagens bru over flyplassvegen på 
Siljustølvegen skal beholdes. mellom 
denne og den nye gang- og sykkel-
vegbrua - knappe en km lenger vest 
– vil gang- og sykkelvegen bli flyttet 
fra nordsiden til sørsiden av flyplass-
vegen, trolig våren 2016. Tilbudet til 
gående og syklende langs flyplass-
vegen blir opprettholdt gjennom hele 
byggeperioden.

Det vil bli redusert kapasitet for 

biltrafikken på rv. 580 flyplassvegen 
mellom Rådal og Sandsli gjennom 
deler av byggeperioden. 

flyplassvegen vil bli stengt i korte 
perioder ved sprengning nær vegen, 
samt ved støping av gangbrua, ca. ett 
døgn gjennom en helg.

nærmere informasjon om dette kom-
mer Statens vegvesen tilbake til etter 
hvert som byggearbeidet skrider fram. 



rådal
i Rådal blir det dagsone med stort 
vegkryss mellom Lyshortunnelen og 
Råtunnelen. Lyshorntunnelen går  
under Stendafjellet og videre under 
Lysehorn, i retning os kommune. 

Råtunnelen går mot nordås. Kryss-
området skal bygges på dagens 
åpne jorde rett nord for byggevarefor-
retningen Byggern. fanavegen skal 
oppgraderes og få ny linjeføring på 
strekningen. fem bolighus er innløst 

av Statens vegvesen og skal rives før 
byggestart.

også gang- og sykkelvegen langs 
gamle osbanen skal beholdes som et 
viktig tilbud gjennom byggeperioden 
og etter vegåpning. Vegen skal blant 
annet krysse nye E39 i Rådal på en helt 
ny gang- og sykkelvegbru.

På jordet i bakgrunnen vil det bli en kort dagsone med stort vegkryss - mellom Lyshorntunnelen og Rådtunnelen. I forgrunnen en merkestolpe til innmåling. 
(Foto: Geir Brekke)



nordås-sørås
Det blir en krevende oppgave å 
gjennomføre anleggsarbeidene ved 
nordås og Sørås, uten å forstyrre 
trafikken på fritz Riebersveg. 
Det må påregnes reguleringer av 
trafikken her i byggeperioden. 
Dagens rampe fra fritz Riebersveg til 
nordås vil bli stengt etter 1.april 2016. 
Statens vegvesen arbeider med tiltak 
som kan redusere trafikkproblemene 
som følge av at rampen stenges. 
Dette vil en komme tilbake til i god tid 
før gjennomføring – før 1. april 2016.

nordåsvegen vil beholde dagens 
kapasitet, men får justering av linje- 
føringen nærmest rundkjøringen på 
Sørås.

Ellers vil lagerbygget til Bohus bli revet. 
Tilgangen til Bohus for kundene vil bli 
opprettholdt gjennom en ny tilkom-
stveg og parkering gjennom bygge-
perioden. Klokkarvatn, Fana og  

Hordnesskogen
Lyshorntunnelen skal for en stor grad 
drives fra et tverrslag ved Klokkarvatn 
i fana. Dette blir en anleggstunnel 
med steintransport på lastebil forbi 
fana kirke og videre til Hordnes- 

Vegarbeidet vil skape mer kø på hovedvegen 
mellom Sjølinjen og Rådal gjennom bygge-
perioden. (Foto: Geir Brekke)

Den såkalte Nordås-rampen, den envegskjørte bakken opp til Nordås fra Fritz Riebersveg, vil bli stengt fra 
1.april 2016. (Foto: Geir Brekke)

vegen. massene skal lagres i deponi  
i et hjørne av Hordnesskogen. Tunnel- 
arbeidet her vil trolig starte i løpet av 
høsten 2015 og pågå over flere år.
Det er Veidekke som har kontrakten 



mellom Svegatjørn i os og fana-
vegen, inkludert arbeidene med 
tverrslaget ved Klokkarvatnet, samt 
massetransporten til Hordnesskogen. 

Statens vegvesen vil sammen med 
Hordaland fylkeskommune vurdere 
tiltak som kan bedre trafikksikker- 

forutsetning av prioritering av prosjektet 
i Bergensprogrammet, vil gjennomføring 
av dette tiltaket komme i byggeperioden 
for E39 Svegatjørn – Rådal.

Uansett vil det bli aktuelt med enklere 
trafikksikkerhetstiltak på skolevegen 
til og fra Kirkevoll skole før massetran- 
sporten fra Klokkarvatn starter.

tunneldrift 
Den 2,2 km lange Råtunnelen går 
mellom Rådal og nordås, vest for 
Rådal og Laguneparken. Dagens
 rv. 580 flyplassvegen blir også lagt i 
tunnel mellom Sørås og Skeievatn, 
med nytt kryssområde på flyplass-
vegen ved Skeievatn. 

Det skal bygges er ny overvanns-
tunnel i øst-vest retning mellom Rådal 
og Steinsviken. Denne vil gå på tvers 
av de nye vegtunnelene i området.
Det skal også bygges en ny overvanns-
tunnel under Titlestad i fana. Denne 
går med relativt liten overdekning under 
bebyggelsen ut mot Åletretjern.

Statens vegvesen kommer tilbake med 
nærmere informasjon til de berørte.

Det pågår arbeid med regulering og finansiering av en gang- og sykkelveg under Fanavegen ved Kirkevoll skole. (Skisse: Multiconsult)

heten på transport-strekningen 
Klokkarvatn-Hordnesskogen. 
Som kjent har Bergen kommune 
behandlet reguleringsplan for trafikk-
sikringstiltak ved Kirkevoll skole. Her 
er det planer om en ny undergang 
under fanavegen ved skolen, samt 
rundkjøring for biltrafikken. Under 



støy 
De som bor over og langs med tunneltraseen vil kunne høre og merke arbeidene som foregår under bakken. Selve 
sprengingen kan vare i opptil syv sekunder og vil av de fleste oppleves som «buldring» i bakken. 

rystelser
Det er fatssatt grenseverdier for rystelser på alle hus i nærheten av tunnel-linjen. Grenseverdiene er satt i henhold til norsk 
Standard 8141, og inneholder en god sikkerhetsmargin.

arbeidstid
Det kan foregå arbeid i tunnelene døgnet rundt. men mellom kl. 22.00 og 07.00 skal det ikke utføres støyende arbeid, som 
sprengning, pigging og boring. Spesielt støyende arbeid utendørs skal avsluttes kl.19.00, med mindre spesiell tillatelse er 
gitt i enkelte tilfeller. 

i Hordnesskogen og ved Liavatn kan støyende arbeid pågå lenger. men støyen skal uansett være innenfor krav i støy-
forskriften T-1442.



slik bygges tunnelen
1   Eventuell injeksjon
i forkant av sprengingen kan det være 
behov for å stabilisere fjellmassen, eller 
hindre vanninntrenging. Da bores det ca. 25 
meter lange hull ut i vifteform, hvor sement 
pumpes inn for å tette eventuelle sprekker. 

2   Boring og lading
når sementen fra forinjeksjonen har stivnet 
bores det mellom 100–200 nye hull for ut-
sprenging. Hullene er tre til fem meter lange 
og lades med sprengstoff.

3   sprenging
for å hindre sprekkdannelser i forbindelse 
med sprenging detoneres ett og ett hull 
med noen tusendels sekunders mellom-
rom. En tunnelsalve kan derfor vare opptil 
syv sekunder fra første til siste ladning 
detoneres.  Sprengingen tilpasses alltid 
fjellkvaliteten.

4   utlasting
Lastebiler og dumpere frakter de ut-
sprengte fjellmassene ut av tunnelen 
etter hver sprenging. 

5   rensk og sikring
Løst fjell pigges ned med en hydraulisk 
hammer, montert på en gravemaskin og 
løse sten fjernes. når fjellmassen er fjernet 
sikres tunneltaket med lange bolter som 
forankres dypt i fjellet, og det legges på et 
tykt lag med sprøytebetong. ingeniørgeo-
loger kartlegger fjellforholdene i tunnelene 
kontinuerlig.

Trinn 1-5 utgjør en syklus. 
Hver syklus fører oss ca. tre til seks meter fremover i tunnelen. 

Illustrasjoner: Arild W. Solerød



Se vår hjemmeside:
www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e39svegatjornradal

Etterarbeid
Etter at tunnelen er ferdig drevet gjenstår det fortsatt mye 
arbeid. Tunnelen innredes med vann- og frostsikrings-
hvelv. Det skal legges vann- og avløpsrør gjennom  
tunnelen, el-kabler, belysning, sikkerhetsutstyr, ventila- 
sjonsvifter og nødtelefoner skal på plass, og det skal  
asfalteres. i tillegg skal tunnelportalene bygges og det skal 
settes opp skilting og annen merking i vegbanen.

tilstandsregistrering
alle hus som ligger innenfor tunnelens nærområde vil bli til-
budt tilstandsregistrering av hus og tilhørende bygninger. 
Dette arbeidet blir utført av et eksternt konsulentfirma med 
høye kvalitetskrav.

Dersom du oppdager skade på eiendommen din er det 
viktig at du: 
•	 Noterer	deg	tidspunktet	skaden	skjedde	på.
•	 Kontakter	Statens	vegvesen	så	raskt	som	mulig.

Skaden vil bli inspisert og vurdert. Dette skjer på 
grunnlag av data fra grunnvannsmålinger i området, 
rystelsesmålinger og tilstandsregistreringen, som ble 
utført før vegarbeidet startet.
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Framdrift
Hele det nye veganlegget skal etter planen være ferdig til 
2021 - 2022.


