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E39 Svegatjørn - Rådal

Agenda
● Presentasjon av oss som er til stede fra prosjektet
● Tre folkemøter / litt ulikt fokus i de ulike møtene
● Kort om prosjektet / Visning av prosjekfilm
● Stortingsvedtak / Entrepriseinndeling / Framdrift
● Dagsone Svegatjørn 
● Skogafjellstunnelen
● Endalausmarka
● Lyshorntunnelen
● Dagsone og tverrslag ved Klokkarvatn
● Arbeidstidsbestemmelser
● Konsekvenser / ulemper i anleggsfasen
● Tilstandskartlegging av eiendommer
● Informasjon framover 
● Kontaktinfo



E39 Svegatjørn - Rådal

Tre planlagte folkemøter før oppstart av 
anleggsarbeider, litt ulikt fokus i de ulike møtene

24.08.15 kl. 18.00 Kirkevoll skole, Bergen

07.09.15 kl. 18.00 Rå skole, Bergen

24.09.15 kl. 18.00 Oseana Kunst & Kultursenter, Os



E39 Svegatjørn - Rådal

Kort om prosjektet / 
prosjektfilm

● Ett av Norges største vegprosjekter.

● E39: 17 km hovedveg (4 felt) fra Svegatjørn i 
Os kommune til Fritz C. Riebers veg i Bergen 
kommune, hvorav 13 km er i tunnel.

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

● Fv163: 1,1 km ny veg (2 felt) fra kryss i 
Endalausmarka til Lyseklostervegen, samt 
utbedring av del av fv. 163 i Lysefjorden.

● Planskilte kryss ved Svegatjørn, 
Endalausmarka, Skeievatnet og Rådal.

Prosjektfilm

https://www.youtube.com/watch?v=wd394YpkF04


E39 Svegatjørn - Rådal

Stortingsvedtak

Prosjektet ble formelt vedtatt gjennomført i Stortinget den 
18.11.14.

Prop. 134 S (2013–2014) 
Utbygging og finansiering av E39 Svegatjørn – Rådal i Hordaland 

Finansiering (etterskuddsvis innkreving av bompenger):

Mill. 2014-kr
2010–2013 2014–2017 2018–2023 Sum

Statlige midler 200 1 200 2 480 3 880 (60 %)

Bompengar 0 1 200 1 420 2 620 (40 %)

Sum 200 2 400 3 900 6 500

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=60537


Entrepriseinndeling
K11 Rådal-Nordås-Flyplassvegen

(veg, tunnel og betong)

Entreprenør: Implenia AS 

K10 Svegatjørn-Fanavegen 
(veg, tunnel og betong)

Entreprenør: Veidekke AS

K20 Elektro og styring
(hele prosjektet)

E39 Svegatjørn - Rådal
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Framdrift

Stortingsvedtak: 18.11.14

Kontrakter K11 / K10 signert:     29.06.15 / 28.08.15

Oppstart anleggsarbeider, Bergen: 03.09.15

Oppstart anleggsarbeider, Os: 01.10.15

Delåpning Råtunnelen, Bergen: 15.06.20

Vegåpning Søråstunnelen / veg til Os:             nov. 21



Dagsone 
Svegatjørn



«Før og etter»
Dagsone Svegatjørn

Til Stavanger

Til Bergen

Skogafjellstunnelen
mot Bergen

Os



Oversikt over anleggsområdet
Dagsone Svegatjørn

Riggområde

Kulvert K59????

TEKST

Tegning 10-B00-121

E39 utvides fra 2-4 felt

2-planskryss m/ av- og påramper

Ny skogafjells-
tunnel

Utbedring av Ulvenveg og 
ny GS-veg

Kontrollplass/riggområde

Undergang K68

Utbedring lokalveg



Trafikkavvikling
Dagsone Svegatjørn

● Mål: Trygt å arbeide og trygt å ferdes for 3. parter

● E39 skal holdes åpen gjennom hele anleggsperioden

● Nordgående kjøreretning E39 kan legges om Os sentrum i 
maks 4 mnd. ifbm. grøftearbeider

● Eksisterende Ulvenvei må legges om ifbm. tunneldriving

● Her blir flere ulike omlegginger. Vi går ikke igjennom alle 
disse i dette møtet, men viser noen av dem:



Trafikkavvikling – fase 1
Dagsone Svegatjørn

● Senking av Svegatjørn åpner for 
tunneldriving

● Senking av Svegatjørn forutsetter 
stenging av Ulvenvegen

Fase 1

Tegning 10-Y01-101

● Ulvenvegen legges om Industrivegen

Os yrkeskole



Skogafjellstunnelen



Geologiske forhold
Skogafjellstunnelen profil 770-2205

Endalausmarka

Svegatjørn



Framdrift

● Lite bebyggelse langs traseen

● Ingen boring pigging eller sprenging i tidsrommet 22:00 
- 07:00 mellom påhugg Svegatjørn og ca. 500 meter 
innover mot Endalausmarka

● Fra 500 meter inne i Skogafjellstunnelen og inn til 
Endalausmarka, kan entreprenøren i prinsippet jobbe 
døgnet rundt (mest trolig 06:00 – 02:00.

● Delfrist 1: All anleggstrafikk til Endalausmarka skal gå 
gjennom Skogafjellstunnelen fra den 19.12.2016 

● Delfrist 3: Entreprenør ferdigstiller Ulvenvegen innen den 
08.11.2017 

Skogafjellstunnelen profil 770-2205



Endalausmarka



Fremtidig situasjon
Dagsone Endalausmarka

Lyshorn
tunnelen

Bergen

Skogafjells
tunnelen

Kvernatjørna
Deponiområde

Ny fylkesveg



Oversikt Endalausmarka
Dagsone Endalausmarka: E39 profil 2205-3290 

Skogafjellstunnelen

Lyshorntunnelen

Rasteplass inkl. 
servicebygg

Ny fylkesveg

GS-bro 
K62

Bro K61

Tegning 10-B00-122



Framdrift
Dagsone Endalausmarka: Anleggsveg profil 0-1250

Delfrist 1: 

All anleggstrafikk til Endalausmarka skal gå gjennom 
Skogafjellstunnelen fra 19.12.2016.

Anleggsveg i Endalausmarka skal være fjernet senest et halvt 
år etter denne delfrist, dvs. 19.06.2017.



Opsjon Åsen-Helleskaret
Daganlegg Endalausmarka

● Fortsettelse på fylkesvegen fra Endalausmarka
● Kan utløses innen kontraktens første år – Fylkeskommunen avgjør
● Kun laget reguleringsplan – ikke detaljprosjektert

Tegning 10-B00-124

Ny Fv Endalausmarka



Lyshorntunnelen



Framdrift – del 1
Lyshorntunnelen profil 3290-12470

● Driving fra Endalausmarka og fra 
tverrslag Klokkarvatn

● Påhugg + ca 30m i Rådalen er 
omfattet av K11 kontrakten 

● Korte delfrister for klargjøring til 
elektroentreprenør

● Forutsetter parallell 
driving\innredning

30m drives fra K11 kontrakten

Vann
tunnel

Tverrslag



Dagsone og tverrslag 
ved Klokkarvatn



Oversikt
Dagsone og tverrslag ved Klokkarvatnet

Lyshorntunnelen 

Eksisterende Fv.

Tverrslag

Rådalen ~3,7km

Endalausmarka ~5,5kmTegning 10-X05-450

Riggområde



E39 Svegatjørn - Rådal

Arbeidstidsbestemmelser

Støyende arbeider som boring, pigging, sprengning, knusing, 
opplasting, tipping, dypkomprimering, eller omlasting av steinmasser 
ved Svegatjørn og Klokkarvatnet tillates bare utført i tidsrommet 
07.00 - 19.00 fra mandag til fredag og 08.00 – 18.00 lørdag. 

Støyende arbeider inne i tunnelene kan skje i tidsrommet 07.00 –
22.00 i områder med bebyggelse og innenfor en radius på 500 m.

I tunneler som ligger lengre fra bebyggelse enn 500 m kan 
entreprenøren i prinsippet arbeide hele døgnet (mest trolig fra 06.00 
– 02.00). 
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Konsekvenser / ulemper i anleggsfasen.

• Rystelser fra fjellsprengning

• Trafikkulemper pga. permanente og midlertidige 
vegstengninger / innsnevringer

• Støy knyttet til arbeider inne i fjellet, arbeider i dagen og 
transport av masser

• Støv knyttet til arbeider i dagen og transport av masser



E39 Svegatjørn - Rådal

Tilstandskartlegging av eiendommer.

SVV ønsker å gjennomføre en tilstandskartlegging av alle 
eiendommer som ligger direkte over og ca. 100 meter til hver 
side for tunnelene nede i bakken.

Dette for å avdekke evt. skader på bygninger før våre 
arbeider, slik at vi kan unngå diskusjon mht. om det er 
«gamle» eller «nye» skader som blir rapportert.

Tilstandskartlegging utføres av uavhengig firma –
Multiconsult AS.

Alle berørte grunneiere vil bli kontaktet i «passe» tid i forkant 
av at fjellsprengningsarbeidene skal passere under den 
enkelte eiendom for å avtale tidspunkt for slik 
forhåndsbefaring.



E39 Svegatjørn - Rådal

Hva hvis du oppdager skader på eiendommen 
din som du mener skyldes våre arbeider?

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.



E39 Svegatjørn - Rådal

SVV sin oppgave som samfunnsaktør / 
vår oppgave som prosjektorganisasjon

● Endelige reguleringsplaner for prosjektet ble vedtatt av 
kommunestyrene i Bergen og Os kommuner i 2012. 

● Vegprosjektet er vedtatt av og skal gjennomføres iht. 
«bestilling» fra Stortinget, både mht. økonomi og framdrift.

● Kontrakter er skrevet og tiden hvor det var mulig å ønske 
seg / gjøre «større endringer» er for lengst forbi.

● Vi vil likevel forsøke å lytte til «ønsker» og innspill av ulike 
slag som måtte komme fra naboer, velforeninger, politikere 
i berørte kommuner, trafikanter på veger hvor vi skal jobbe 
og andre, så lenge det ikke går på bekostning av 
bestillingen vi har fra Stortinget (dvs. framdrift og økonomi 
i prosjektet) og så lenge vi har kapasitet til å håndtere 
endringer i kontrakten.



E39 Svegatjørn - Rådal

Informasjon framover

● Brosjyre om veganlegget er sendt ut i fulldistribusjon til Fana 
og Ytrebygda bydeler i Bergen og til alle husstander i Os 
kommune.

● Nærinfo vil bli sendt ut ca. en gang i halvåret framover.

● Egen prosjektside (denne presentasjonen blir lagt ut der):
www.vegvesen.no/vegprosjekter/e39svegatjornradal

● Egen Facebook-side vil bli etablert i løpet av høsten.

● Folkemøter som dette vil bli avholdt etter behov.

● Egne møter med skoler, FAU-er, velforeninger el.l. som ønsker 
det etter behov.

http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/e39svegatjornradal


E39 Svegatjørn - Rådal

Kontaktinfo.

● Anleggskontor fram til årsskiftet: Kokstadvegen 23
(flytter til Hamrevegen mars / april 2016)

● Nabokontakt – Solveig R. Sløveren, mob. 948 61 832
solveig.randi.sloveren@vegvesen.no

● Byggeleder K10 – Kari Bremnes, mob. 952 53 159
kari.bremnes@vegvesen.no

● Prosjektleder - Sverre Ottesen, mob. 976 19 460
sverre.ottesen@vegvesen.no

mailto:solveig.randi.sloveren@vegvesen.no
mailto:kari.bremnes@vegvesen.no
mailto:sverre.ottesen@vegvesen.no
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