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Forord
Dette er en statusrapport fra utredningsprosjektet Ferjefri E39. Utredningen blir gjennom-
ført av Statens vegvesen etter bestilling fra Samferdselsdepartementet. 

Ferjefri E39-utredningen tar for seg E39 fra Kristiansand til Trondheim, en strekning på 
nærmere 1100 kilometer. Den inneholder fire delprosjekter: Samfunn, Fjordkryssinger, 
Energi, og Gjennomføringsstrategier og kontraktsformer.

Utredningen startet i mars 2011. Endelig rapport ventes å foreligge i løpet av 2013.
Arbeidet blir utført av fire interne delprosjektgrupper, der både Vegdirektoratet og regio-
nene er representert (se 5 Organisering og prosjektstruktur). Prosjektgruppene har samar-
beidet tett med eksterne konsulenter, offshoremiljøer, entreprenører og forskningsmiljøer. 
Det er også opprettet en styringsgruppe med deltagere fra alle de seks involverte fylkes-
kommunene, regionvegsjefene i de tre berørte regionene, fagdirektørene fra Vegdirekto-
ratet og Vegdirektøren. Styringsgruppen har så langt hatt fem møter.

Utredningen blir gjennomført i en åpen prosess, med aktiv dialog med styringsgruppen. 
Det har i tillegg hittil blitt arrangert to åpne konferanser om prosjektet og ett bransjetreff. 
Kommunikasjonen har så langt vært god, og all relevant informasjon om prosjektet er for-
midlet til media, interesserte og på vegvesen.no, der prosjektet har en egen webside.
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Sammendrag og 
anbefalinger
den nesten 1100 kilometer lange e39 fra Kristiansand til trondheim går gjennom seks 
fylker, som står for rundt halvparten av all tradisjonell norsk eksport. de siste årene 
har ferjesambandene samlet sett hatt langt større trafikkvekst enn landet for øvrig.

teknisk sett kan vi nå krysse alle de sju fjordene vi har igjen langs e39, og gjøre det 
der vi ønsker. en slik utbygging kan gjennomføres i løpet av 20 år dersom den blir 
gjort samlet.

med eksempelvis en investering på 100 milliarder kroner vil dagens trafikanter langs 
e39 få redusert reisetiden med rundt 7 timer, fra dagens rundt 20 timer. trafikantene 
vil dermed få redusert sine tids- og kjørekostnader med 4-6 milliarder kroner pr år. 
dette er alene nok til å forsvare en slik investering. de regionale virkningene kan bli 
enda større, samtidig som det er indikasjoner på at de nasjonaløkonomiske virknin-
gene vil bli de aller største. 

potensialet for å produsere kraft fra fornybare energikilder som strøm og bølger, ser 
ut til være så stort at det kan bidra til at norske klimamål kan nås innen 2030.
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Samfunn

•	 En	utbygging	for	rundt	100	milliarder	kroner	over	20	år	vil	gi	en	innsparing	i	reise-
 tid for dagens trafikanter på om lag sju timer. For trafikantene vil dette alene gi redu-
 serte kjøre- og tidskostnader på i størrelsesorden 4-6 milliarder kroner pr år. Dette er 
 alene nok til å forsvare et samlet prosjekt som en investering. Med utgangspunkt i 
 trafikkvekst og prognoser som er omtalt i kulepunktet under, er det forventet at disse 
 tallene vil bli langt større i årene som kommer.

•	 Trafikken	langs	E39	har	over	mange	år	økt	langt	mer	enn	resten	av	landet,	og	reflek-
 terer det spesielt høye aktivitetsnivået langs mesteparten av denne kystlinja. For ferje-
 sambandet Mortavika-Arsvågen i Rogaland har trafikken mer enn tredoblet seg de 
 siste 20 årene (fra 1990-2011). Dette tilsvarer en økning på 5,8 prosent i året. For sam-
 bandene videre oppover i Hordaland, Sogn og Fjordane, og Møre og Romsdal har 
 veksten også vært høy og har variert mellom 2,4 og 5,5 prosent. Dette er betydelig 
 over gjennomsnittet for landet, som mellom de enkelte fylker varierer mellom 1,5 og   
 2,5 prosent i året i samme periode. 

Balestrand Foto Jarle Wæhler
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•	 Vi	ser	at	ferjesambandene	undertrykker	trafikken	sterkt,	og	en	gjennomgang	av	tid-
 ligere ferjeavløsningsprosjekter viser at det er vanlig med engangsvekster etter åpning 
 på 35-100 prosent, samt en ny engangseffekt på 30-40 prosent når bompengeperioden 
 er over. I mellomperioden er det vanlig at trafikken vokser vesentlig mer enn ferje-
 trafikken på de samme strekningene gjorde tidligere. 

•	 Siden	Trekantsambandet	i	Hordaland	åpnet	i	2000	er	trafikken	der	mer	enn	fordoblet,	
 til tross for relativt høye bompengesatser. Hvis vi bruker erfaringene fra tidligere 
 ferjeavløsningsprosjekter til å beregne framtidig trafikk når Rogfast og Hordfast er 
 bygget, vil trafikken om 20 år bli rundt fire ganger så høy som i dag over Rogfast, 
 omlag tre ganger så høy som i dag over Hordfast, og to og en halv til tre ganger så høy 
 som i dag for Møreaksen.

•	 På	strekningen	mellom	Kristiansand	og	Trondheim	er	det	i	10-årsperioden	2000-2009	
 registrert 2900 ulykker, med 149 drepte (15 pr år), og 408 hardt skadde (41 pr år). Dette 
 er et høyt tall, og ved siden av det store menneskelige omfanget dette har er de totale 
 ulykkeskostnader for samfunnet beregnet til 13,1 milliarder kroner etter dagens metoder. 
 Dette er 1,3 milliarder kroner pr år. Det vil i første rekke være omfanget av møtefrie veg-
 løsninger som vil være bestemmende for en forventet reduksjon i trafikkulykkenes 
 antall og alvorlighetsgrad. Her vil forventede effekter bli nærmere omtalt i den ende-
 lige rapporten når transportmodellen er blitt operativ. 

•	 Når	ferjene	blir	avløst	av	faste	forbindelser	vil	flere	felles	bo-	og	arbeidsområder	bli	
 større. For Bergen-Stavanger, og arbeidsmarkedstriangelet  Molde-Ørsta/Volda/
 Hareid-Ålesund indikerer noen utredninger fra forskningsmiljø langsiktige økninger 
 i produktivitet (økning av inntektsnivået til arbeidstakerne i disse områdene) på hen-
 holdsvis 10 og 1,3 milliarder kroner i året. Andre utredninger indikerer lavere tall, 
 men samtlige utredninger går i samme svært positive retning med store samfunns-
 gevinster som ikke blir verdsatt i analyser som brukes i dag. Sluttrapporten vil også se 
 på effektene av E18-utbyggingen mellom Kristiansand og Grimstad, og for Krifast på 
 Nordmøre.

•	 Flere	andre	områder	der	vi	får	regionforstørringer	vil	også	få	den	type	effekter,	men	
 det foreligger ingen tall for dette andre steder. Mellom Kristiansand og Stavanger 
 er for eksempel avstanden mellom byer og større tettsteder slik at den type effekter 
 kan bli betydelige. Agderforskning har påvist at størrelsen på felles bo- og arbeids
 markeder har betydning for levekårsaspekter som uførhet, tilgang til deltidsarbeid og 
 kjønnsbalanse i arbeidsmarkedet. Dette vil vi se nærmere på i endelig rapport.
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•	 Utredningsarbeid	i	andre	forskningsmiljø	har	andre	tilnærminger,	men	har	likevel	
 kommet med anslag på årlige gevinster av veginvesteringer. Siden det er brukt for-
 skjellige metodikker som til dels beregner ulike effekter, kan vi ikke sammenligne 
 verdiene som framkommer. De peker imidlertid alle i samme retning, og gir et bilde 
 som er svært interessant å jobbe videre med.

•	 Det	pågår	et	relativt	stort	modellarbeid	i	regi	av	dette	delprosjektet.	En	egen	modul	
 av den nasjonale transportmodellen er utviklet for E39, og en kalibrert modell vil 
 være grunnlaget for å belyse mange ulike indirekte eller langsiktige effekter som 
 muliggjøres. Når denne modellen er på plass vil det være lettere å vurdere omfanget 
 av omfordeling av trafikk som i dag kjører lengre ruter enn via Vestlandet.  Modellen 
 vil også bli brukt til følsomhetsberegninger for å synliggjøre hvordan ulik antatt utvik-
 ling slår ut på lønnsomheten. Disse vil først kunne bakes inn i den endelige rapporten 
 i 2013. 

•	 Delprosjekt	Samfunn	genererer	mye	ny	kunnskap	om	de	mer	langsiktige	effektene	
 av store infrastrukturtiltak som forstørrer regioner gjennom redusert reisetid. 
 Gjennom det arbeidet som pågår er vi godt i gang med å belyse ulike regionale 
 effekter knyttet til næringsklynger og regionforstørringer. Enkelte fagmiljø hevder at 
 de største effektene ligger i makroøkonomiske virkninger av sammenhengende 
 korridorutbygging, og dette området bør derfor studeres mer i neste Nasjonal 
 transportplan (NTP)-periode. 

•	 En	mer	effektiv	E39	vil	også	ha	betydning	for	trafikken	mot	Danmark	og	EU,	og	dette	
 er noe både Danmark og EU har stor fokus på. Vi vil vurdere om det kan være faglig 
 grunnlag for å beskrive slike effekter nærmere i den endelige rapporten.
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Hardangerbrua Foto Håkon Matre

Fjordkryssinger

•	 Nøkkelen	til	å	krysse	de	virkelig	brede	og	dype	fjordene	ligger	i	å	sprenge	grensene	
 for eksisterende bruteknologi, og samtidig ta i bruk og videreutvikle teknologi og er-
 faring fra offshore virksomheten i Nordsjøen.

•	 Arbeidet	så	langt	viser	at	det	vil	være	teknisk	mulig	å	krysse	alle	de	gjenværende	
 fjordene langs E39 med fast bruforbindelse. Denne konklusjonen baserer seg på en 
 mulighetsstudie for kryssing av Sognefjorden, i tillegg til studier av de øvrige fjordene 
 som E39 krysser. Det er lagt til grunn at vanlig sikkerhetsnivå for veg- og brukon-
 struksjoner blir ivaretatt.

•	 Det	foreligger	allerede	nå	en	rekke	alternative	løsninger	for	slike	faste	forbindelser	
 basert på hovedprinsippene for hengebruer, flytebruer, rørbruer, eller varianter og 
 kombinasjoner av disse.

•	 Hvert	kryssingssted	er	spesielt,	både	når	det	gjelder	bredde	og	dybde,	vind,	bølger	og	
 strøm, og skipstrafikk. Teknisk løsning må derfor tilpasses forholdene på det enkelte 
 kryssingsstedet, og det er derfor viktig å ha utviklet ulike alternative løsninger. For de 
 fleste fjordkryssinger vil flere løsninger være gjennomførbare.

•	 Framtidig	skipstrafikk	kan	sikres,	selv	om	noen	løsninger	kan	medføre	endringer	i	for-
 hold til seglingsleia. I de tilfeller brukonstruksjonen innebærer fare for skipspåkjørsel, 
 må de bli formet slik at det ikke oppstår kritiske skader verken på brukonstruksjon 
 eller skip.
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•	 Det	har	vært	gjennomført	grove	beregninger	av	investeringskostnader	for	de	fleste	
 kryssingene, men det har så langt ikke vært lagt vekt på å optimalisere løsningene 
 med tanke på kostnader.  Vi har startet arbeidet med beregning av levetidskostnader.

•	 Hittil	er	løsningene	bearbeidet	på	konseptnivå,	men	må	bli	utviklet	videre.	Dette	for
 utsetter videre utvikling av eksisterende bruteknologi, kombinert med bruk av 
 kompetanse og erfaring fra offshorevirksomheten i Nordsjøen.

•	 Det	er	et	viktig	å	opparbeide	nødvendig	kompetanse	hos	Statens	vegvesen	som	
 byggherre, og hos konsulenter, entreprenører og andre involverte for å bygge opp 
 gjennomføringsevne.

•	 Arbeidet	med	å	utvikle	nødvendig	teknologi	må	fortsette	med	full	styrke,	både	for	å	
 verifisere de alternative tekniske løsningene, og utvikle standarder, analyseverktøy og 
 godkjenningsregimer for slike grensesprengende konstruksjoner. Her må også univer-
 sitets- og forskningsinstitusjoner bli involvert i teknologiforskningen.
 Vi anbefaler at Fjordkryssingsprosjektet blir videreført, og at det blir utarbeidet et 
 langsiktig program for utviklingsarbeidet i perioden 2014-2018. Dette prosjektet har 
 til hensikt å sikre at bygging av aktuelle fjordkryssingsprosjekter kan starte opp uten 
 forsinkelse på grunn av manglende teknologi. Teknologiutviklingen blir videreført for 
 både hengebruer, flytebruer, rørbruer, og varianter eller kombinasjoner av disse. Ulike 
 løsninger vil trenge ulik tid til nødvendig videreutvikling.
 Detaljert prosjektplan og organisering blir etablert i løpet av 2013. Prosjektet vil blant 
 annet omfatte forskning og utvikling for både design, materialer, instrumentering/
 overvåkning, drift og vedlikehold, og nødvendig uttesting, for alle konstruksjons-
 typene. Utarbeiding av regelverk for dimensjonering og godkjenning av konstruk-
 sjonene vil skje som en integrert del av prosjektet.

•	 Parallelt	med	dette	utviklingsarbeidet	må	nødvendige	stedlige	data	(vind,	bølger,	
 strøm, bunnforhold, osv) bli samlet inn for den enkelte fjordkryssingen. Slike grunn-
 lagsdata er for den videre detaljeringen med tekniske beregninger og løsningsvurder-  
 inger som må gjennomføres for hver enkelt kryssing. Dette vil skape nødvendig 
 grunnlag for skisseprosjekt og forprosjekt, som vil inngå i ulike planfaser fram til 
 utlysing av prosjektering og bygging, i tillegg til godkjenning av reguleringsplan.

•	 Nødvendig	teknologiutvikling	og	innhenting	av	stedlige	data	kan	skje	parallelt	med	
 øvrige planprosesser. Dersom arbeid med fjordkryssingsprosjektet blir videreført, vil 
 vi unngå at oppstart av prosjektering og bygging av konkrete fjordkryssingsprosjekt 
 blir forsinket på grunn av manglende teknologiutvikling.
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Energi

•	 Vi	har	sterke	indikasjoner	på	at	det	er	et	stort	potensiale	for	å	produsere	kraft	fra	strøm	
 og bølger i tilknytning til bruene. Nivået for enkelte fjorder kan ligge på 20-300 giga-
 wattimer (GWt) pr kilometer og år, dersom bølger og/eller strømmer er kraftige nok. 

•	 Fornybar	strømproduksjon	vil	være	positivt	for	klimaregnskapet	for	vegsektoren.

•	 Lønnsomheten	i	energiproduksjonen	vil	avhenge	av	prisene	i	strømmarkedet	og	at	vi	
 velger riktig teknologi på det enkelte sted. For å kunne gjøre vurderinger av lønnsom-
 het bør vi derfor måle miljødata som strøm, vind og bølger. Spesielt gjelder dette for 
 Boknafjorden, Moldefjord og Bjørnafjorden. Strømproduksjon i Boknafjorden er ikke 
 nødvendigvis avhengig av at det bygges bru, men kan også være aktuell å kombi-
 nere med den tunnelløsningen som forberedes i Rogfastprosjektet. Dette krever 
 nærmere studier, men generelt vil miljødata danne grunnlag for å kunne anslå mer 
 nøyaktig hvilket energipotensiale vi kan forvente. Miljødata gir også grunnlag for 
 vurdering av laboratorieforsøk og forsøkspiloter.

•	 Dette	er	et	nyskapende	fagfelt	der	det	gjenstår	mye	teknisk	utviklingsarbeid.	Dette	er	
 det første i sitt slag som ser på kombinasjonsmulighetene mellom energiproduksjon 
 og infrastruktur for veg. Vi har naturgitte forutsetninger for å være en ledende aktør her.

Illustrasjon Colourbox
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Gjennomføringsstrategier og kontraktstyper  
Utbyggingen av en ferjefri E39 har langt større dimensjoner enn det vi har sett innen sek-
toren hittil, og den kan gjennomføres på flere ulike måter. 
 1. Byggingen av den enkelte fjordkryssing og vegstrekning kan prioriteres og 
  gjennomføres enkeltvis. 
 2. Vi kan velge ut delstrekninger, - for eksempel Bergen-Stavanger eller Molde-
  Ålesund og gjennomføre disse som egne prosjekter.
 3. Vi kan også se hele E39 i sammenheng og gjennomføre en kontinuerlig utbygging 
  over et bestemt antall år. Prosjektet mener det er mulig å bygge det samlede 
  prosjektet på 20 år. For å få til dette, er det nødvendig med betydelige forenklinger 
  i aktivitetskjeden. Særlig er det nødvendig at deler av de formelle planprosess-  
  ene kan gjennomføres parallelt med teknisk detaljert planlegging og forberedelse 
  til bygging. Det vil være en klar fordel at ekstern kvalitetssikring KS2 blir gjennom-
  ført tidligere i prosessen enn hva som blir gjort i dag, og at KS2 kan baseres på en 
  noe grovere områdereguleringsplan enn detaljert regulering som er vanlig i dag.

•	 Den	mer	strekningsrettede	tilnærmingen	under	punkt	3	krever	kontraherings-
 former og kontraktstyper med bedre forutsigbarhet enn det som er vanlig i dag, og 
 som kan fange opp prosjekter med store behov for innovasjon og utvikling. Et 
 eksempel på slike kontraktstyper er konkurransepreget dialog. Dette er en type
 kontrakt vi i Norge også begynner å få erfaring med, og som det 
 internasjonalt er økende interesse for.   

•	 Kravet	til	gjennomføringstakt	innebærer	behov	for	å	bruke	former	for	organisering	og	
 finansiering som slike dimensjoner krever. Dette betyr også kunnskapsmessige løft for 
 hele fagfeltet og bransjen forøvrig. Det er ønskelig å hente inn flere erfaringer med de 
 gjennomføringsmodeller som enkelte andre land har brukt for store prosjekter.

•	 Det	er	mulig	å	forberede	et	samlet	prosjekt	i	løpet	av	de	første	fire	årene	i	neste	Nasjo-
 nal transportplan 2014-23. Prosjektet kan i så fall være klart for gjennomføring fra 2018.
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Utvikling av kunnskap og kompetanse

De fire delprosjektene utvikler tilnærmingsmåter og kunnskap som vil være viktige for 
infrastrukturutvikling i Norge framover. Arbeidet fanger også svært stor nasjonal og 
internasjonal interesse. Vi ser at det fortsatt er mye kunnskap som kan og bør utvikles, og 
prosjektet anbefaler derfor at arbeidet blir videreført innenfor alle de fire delprosjektene.  

På samfunnssiden vil det være et spørsmål om hva som ønskes av politisk beslutnings-
grunnlag for en utbygging. På brusiden vil det være helt nødvendig å gå videre med fors-
kning og utvikling for å kunne utvikle beregningsmetodikk og godkjenningsregimer for 
slike store konstruksjoner. Mer forskning og utvikling er også nødvendig for å utvikle 
gjennomføringskompetansen både i byggebransjen og hos byggherren. 

Å kombinere produksjon av energi med utbygging av infrastruktur er grensesprengende. 
Det indikeres svært store potensialer under forutsetning av at det blir anvendt teknologi 
som passer med det som finnes av strøm, vind eller bølger på det enkelte sted. Hvorvidt 
utnytting av fornybar energi i tillegg kan bidra til finansiering, er det vanskelig å si noe 
sikkert om. Det vil blant annet være avhengig av prisnivået i energimarkedet.  

På gjennomførings- og kontraktsiden mener vi behovet for å gå videre er mindre i denne 
omgangen. Men når vi kommer til en eventuell gjennomføringsfase, vil det være viktig å 
bruke tankegodset som er utviklet i delprosjektet. I mellomtiden vil det imidlertid være 
fornuftig å sørge for å gå noe mer i detalj i forhold til de erfaringer som andre land har 
med modeller de har brukt for store prosjekter.

Illustrasjon Colourbox
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Arkitektur

Regjeringen ønsker å løfte arkitekturfeltet og betydningen av dette både nasjonalt og 
internasjonalt. Samferdselsanlegg er store byggverk med stor innvirkning på landskap og 
lokale miljø, samtidig som dette også inneholder store muligheter for å skape god arki-
tektur og fysisk utforming. Ferjefri E39-prosjektet inneholder unike muligheter til å skape 
arkitektur og ingeniørkunst i tråd med de føringer Regjeringen har gitt. De norske fjor-
dene er en sterk merkevare i reiselivssammenheng. Utformingen av fjordkryssingene kan 
tilføre dette prosjektet en merverdi, og forsterke identiteten.

Livssykluskostnader
Livssykluskostnader blir tillagt større og større vekt når vi skal velge mellom alterna-
tive utbyggingskonsepter. Der fjorddybdene har tillatt det har undersjøiske tunneler over 
mange år vært en meget utbredt løsning for å krysse fjorder. Generelt sett er tunneler bil-
lige å bygge i forhold til bruer, men de erfaringene vi etter hvert har viser at de også er 
kostbare å drifte, vedlikeholde og holde i god nok stand over de levetider som slike sam-
ferdselsanlegg må ha. En høy diskonteringsrente har imidlertid gjort at framtidige utgift-
er blir tillagt liten vekt i den type beregninger, og en mulig avtagende diskonteringsrente 
over levetiden vil ha stor betydning for livssykluskostnadene. Det er vanlig nå at så store 
konstruksjoner som vi her snakker om, blir bygd for en levetid på 200 år.

Atlanterhavsvegen foto Knut Opeide
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Oppdraget
Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen følgende oppdrag (fra pressemeld-
ing 12. juli 2010): «E39 er hovudpulsåra i vest. Ein ferjefri kyststamveg vil redusera 
avstandsulempene i denne landsdelen.

Difor har samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa sett i gang eit prosjekt som 
skal greia ut kva for potensial ein ferjefri kyststamveg vil ha for næringsliv og tilhøy-
rande bu- og arbeidsregionar. Prosjektet skal òg vurdera teknologiske løysingar for 
fjordkryssingar. E39 går langs kysten frå Kristiansand til Trondheim».

Under Oppstartkonferansen i Stavanger 25. mars 2011, ble dette mandatet utvidet av 
statsråden. Hun ville ha med en vurdering av hvordan de tekniske anleggene for fjord-
kryssingene kan utnyttes for å utvinne kraft fra strøm, bølger eller vind. Hun forventet også 
at egnede strategier og kontraktsformer for en gjennomføringsfase ville inngå i arbeidet.

Med utgangspunkt i Samferdselsdepartementets bestilling har Styringsgruppen for pro-
sjektet vedtatt følgende mandater. 

Hovedprosjektet
mandatet for Ferjefri e39-prosjektet er å utrede hvilket potensiale en ferjefri e39 vil 
ha for næringsliv og tilhørende bo- og arbeidsregioner. prosjektet skal også vurdere 
teknologiske løsninger for fjordkryssinger, og hvordan konstruksjonene eventuelt 
kan utnyttes til å produsere energi fra bølger, strøm og vind. I tillegg skal også gjen-
nomførings- og kontraktsformer inngå i prosjektet. e39 går langs kysten fra Kristian-
sand til trondheim.

bestillingen fra departementet tolkes slik at også økonomiske vurderinger av ferjefri 
e39 skal inngå, dvs. både kostnader og gevinster, inkludert samfunnsøkonomiske 
analyser.

Delprosjekt Samfunn
delprosjektet skal belyse hvilket potensiale en fergefri e39 har for næringsliv og for 
tilhørende bo- og arbeidsregioner. 

Bestillingen oppfattes som bred i forhold til å belyse de effekter en ferjefri E39 kan ha på 
samfunnet, og anser det naturlig at det i arbeidet vil inngå en vurdering av egnet meto-
dikk og hvilke internasjonale eksempler som anses relevante.
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Delprosjekt Fjordkryssingsprosjektet
delprosjektet skal vurdere teknologiske løsninger for fjordkryssinger. 

Bestillingen anses å omfatte en vurdering av teknologiske løsninger for alle de fjordkrys-
singer som i dag fortsatt betjenes av ferjer langs E39. Vi anser det også naturlig at mulig-
hetsstudien som tidligere er igangsatt av Region vest, for kryssing av Sognefjorden med 
en fast forbindelse, i hovedtrekk fullføres som en teknologipilot.

Ettersom det er andre kryssinger som er mindre ekstreme mht. dybde, bør det i det 
videre arbeidet parallelt vurderes teknologiske løsninger av andre kryssinger - med andre 
typiske karakteristika som for eksempel Bjørnafjorden i Hordaland og Storfjorden i Møre 
og Romsdal. 

Som følge av at bestillingen senere er utvidet med en komponent for eventuell energipro-
duksjon, vil delprosjektet også måtte vurdere betydningen av ekstra belastning på kon-
struksjoner som følge av løsninger som Delprosjekt Energi anser som aktuelle. 

Delprosjekt Energi
prosjektet skal gjennomføre en vurdering av hvordan de tekniske anleggene for krys-
singene kan utnyttes for å utvinne kraft fra strøm, bølger eller vind. 

Vi vurderer bestillingen slik at sol også tas med som aktuell energikilde, og at bruer over 
elver teknologisk er så beslektet at dette også bør inngå i delprosjektet.

Delprosjekt Gjennomføringsstrategier og kontraktstyper   
Under Oppstartkonferansen i Stavanger 25. mars, gav statsråden uttrykk for at hun for-
ventet at egnede strategier og kontraktsformer for en gjennomføringsfase også ville inngå 
i arbeidet.

Vi anser at følgende beskrivelse av departementets mandat er dekkende: 
prosjektet skal også gjøre en vurdering av de gjennomføringsstrategier og kontrakts-
former som anses som mest egnet for gjennomføring av et slikt prosjekt.

I arbeidet bør det inngå en vurdering av om det i oljesektoren eller internasjonalt er 
benyttet tilnærmingsmåter, som med eventuelle tilpasninger, kan være aktuelle for et 
landprosjekt av denne størrelsesordenen.
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Organisering og 
prosjektstruktur

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosjektleder: 
Olav Ellevset 

Terje 

Delprosjekt 
Fjordkryssinger: 

Kjartan Hove (eier) 
Lidvard Skorpa 

(leder) 
Deltagere fra 
regionene og 

Vegdirektoratet 

 

Delprosjekt 
Samfunn: 

Kje trand (eier) 
Sindre Blindheim 

(leder) 
Deltagere fra 
regionene og 

Vegdirektoratet 

 

Delprosjekt Energi: 
Marit Brandtsegg 

(eier) 
Mohammed Hoseini 

(leder) 
Deltagere fra 
regionene og 

Vegdirektoratet 
 

Delprosjekt 
Gjennomføringsstrategi 

og kontraktstyper: 
Lars Erik Hauer (eier) 

Jan Eirik Henning (leder) 
Deltagere fra regionene 

og Vegdirektoratet 
 

Prosjekteier: 
Terje Moe Gustavsen 

Terje 

Koordineringsgruppe: 
Olav Ellevset, Signe Eikenes 
Kje  Strand, Sindre Blindheim, RM 
Kjartan Hove, Lidvard Skorpa, RV 
Marit Brandtsegg, Mohammed Hoseini, VD 
Lars Erik Hauer, Jan Eirik Henning, VD 
Liv Bulling, RS 

Referansegruppe: 
Årlig konferanse fungerer som 
referansegruppe 

Stab:  
Signe Eikenes 
Liv Bulling 

Styringsgruppe: 

- Vegdirektør Terje Moe Gustavsen leder gruppa 
- Fylkesordførerne i Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, 

Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag 
- Regionvegsjefene i Region sør, vest og midt 
- Direktørene for Styringsstab, Veg- og transport og 

Trafikksikkerhet, miljø og teknologi i Vegdirektoratet 
- Prosjektleder Olav Ellevset 

P 
- Prosjektleiar 
 

Hovedprosjektet Ferjefri E39, med sine underliggende delprosjekter, har følgende 
eier- og organisasjonsstruktur:
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Styringsgruppa har hatt følgende medlemmer:
 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen
 Fylkesordførar Vest-Agder Terje Damman
 Fylkesordførar Rogaland Janne Johnsen
 Fylkesordførar Hordaland Tom-Christer Nilsen
 Fylkesordførar Sogn og Fjordane Åshild Kjelsnes
 Fylkesordførar Møre og Romsdal Jon Aasen
 Fylkesordførar Sør-Trøndelag Tore Sandvik
 Regionvegsjef i sør Kjell Inge Davik
 Regionvegsjef i vest Helge Eidsnes
 Regionvegsjef i midt Berit Brendskag Lied
 Direktør i Vegdirektoratet Lars Aksnes
 Direktør i Vegdirektoratet Marit Brandtsegg
 Direktør i Vegdirektoratet Lars Erik Hauer
 Prosjektleder Olav Ellevset

Delprosjekt samfunn:         
 Sindre Blindheim, delprosjektleder, Region midt
 Inge Alsaker, Region vest
 James Odeck, Vegdirektoratet
 Oskar Kleven,Vegdirektoratet
 Joachim Weisser, Region vest

Delprosjekt Fjordkryssinger:
 Lidvard Skorpa, delprosjektleder, Region vest
 Bjørn Isaksen, Vegdirektoratet
 Kristian Berntsen, Vegdirektoratet
 Jorunn Hillestad Sekse, Region vest
 Mathias Kjerstad Eidem, Region vest
 Olav Lahus, Region sør
 Jørn Hasselø, Region midt
 Johannes Veie, Region øst
 Ole Erik Grinde /Anja Bakken, Region vest
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Delprosjekt Energ:
 Mohammed Hoseini, delprosjektleder, Vegdirektoratet
 Marie Haakensen, Vegdirektoratet
 Roald Aabø, Vegdirektoratet
 Svein Rune Vie, Region vest
 Ole Syltebø, Region midt
 Dagrunn Husum, kommunikasjonsrådgiver, Vegdirektoratet

Delprosjekt Gjennomføringsstrategier og kontraktstyper:
 Jan Eirik Henning, delprosjektleder, Vegdirektoratet
 Per Willy Hetland, Region vest
 Yngve Wikeland, Region sør
 Stig Vindenes, Region midt
 Alfred Kristoffer Gullord, Region øst
 Cecilie Weiseth Monsbakken, Vegdirektoratet
 Tord Viggo Thorshov, Vegdirektoratet
 Dagrunn Husum, Vegdirektoratet

I tillegg har Bjørn Alsaker, Jan Stavik, Kjell Kvåle, Karl Sandsmark og André Moltubakk 
fra Statens vegvesen, og Odd Erik Hansgaard og Trond Ueland fra Vestlandsrådet, vært 
viktige bidragsytere i arbeidet.
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1 
 

Søgne – Ålgård 

 Kristansandsregionen 

Jæren 

 

Aksdal -
Bergen 

Bergensregionen 

Lavik - Skei 

Skei – Ålesund 

Ålesund – 
Bergsøya 

Bergsøya - Liabø 

Boknafjord-
kryssingen 

Boknafjorden 

Bjørnafjorden 

Sognefjorden 

Nordfjord 

Storfjorden /Sulafjorden 

Moldefjorden /Romsdalsfjorden 

Halsafjorden 

 

= Gjennomførte KVU 
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Bakgrunn
I dette kapittelet omtaler vi E39 med dagens problemstillinger, behov og løsninger som 
er kommet frem i planprosesser. Strekningen mellom Kristiansand og Trondheim er 1100 
kilometer lang og har sju ferjesamband etter at Kvivsvegen i Møre og Romsdal har avløst 
ferjesambandet Volda-Folkestad.

Det er i alt gjennomført ti konseptvalgutredninger (KVU) på delstrekninger mellom 
Kristiansand og Trondheim. Disse blir omtalt nedenfor:
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KVU Kristiansandsregionen
Utfordringer:
	 •	 Flaskehalser	i	sentrum	fører	til	kødannelser	vest	for	sentrum	i	rushtiden.	
  Utbygging av Sørlandsparken har flyttet tyngdepunktet østover fra Kvadraturen.
	 •	 Miljø	og	trafikksikkerhet.

Løsninger /anbefalte konsepter:
	 •	 Bygging	av	en	ytre	ringveg	(stiplet	linje	på	kartet)	utenom	sentrum	i	kombinasjon	
  med restriktive tiltak og kollektivtiltak. 

Høringsuttalelsene var nokså samstemte på anbefaling av Ytre ringveg.

KS1-rapporten har fokus på samfunnsøkonomiske virkninger. Den støtter i hovedsak inn-
stillingene i KVU, men mener rushtidsavgift må ligge som en premiss. 

Regjeringen vedtok 9. juli 2012 å gå inn for konsept Ytre ringveg.
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KVU Søgne – Ålgård
Utfordringer:
	 •	 I	dag	er	det	varierende	og	til	dels	dårlig	vegstandard	mellom	Kristiansand	og	
  Stavanger, noe som fører til lang reisetid i forhold til reiselengde. 
	 •	 Flere	korte	partier	med	sterk	stigning.	Dette	er	utfordrende	og	kostbart	for	
  tungtransporten.  
	 •	 De	to	byområdene	(Kristiansand	og	Stavanger)	er	i	sterk	vekst	og	har	et	eksport-
  rettet næringsliv. Det er derfor uttrykt behov for et mer effektivt vegnett mellom 
  de to byene.
	 •	 Det	har	vært	mange	alvorlige	ulykker	da	trafikkfarten	og	trafikktettheten	er	større	
  enn vegen sin standard skulle tilsi.  
 
 Løsninger /anbefalte konsepter:
	 •	 Utbygging	av	strekningen	med	midtrekkverk.
	 •	 Innkorting	av	delstrekninger.

I høringsuttalelsene var ønsket om firefelts veg dominerende. KS1 var enig i Statens 
vegvesen sin anbefaling om 2/3 felts veg med midtrekkverk. Regjeringen har ikke 
fattet vedtak.
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KVU Jæren
Denne KVUen skal legge grunnlag for valg 
av transportsystem i byområdet på Nord-
Jæren. Belastningen på E39 er i dag større 
enn kapasiteten. Det er ikke aktuelt med 
omlegging av E39 utover det som blir gjort 
med bygging av Eiganestunnelen og videre 
nordover mot Rogfast, tunnelen under Bok-
nafjorden. 

Utfordringer:
•	 Både	busser	og	biler	står	i	dag	i	samme	kø.

Løsninger /anbefalte konsepter:
•	 Utbygging	av	kollektivnettet	vil	avlaste	
 E39 i rush-periodene.

Departementet har bedt om noen tilleggsu-
tredninger. Disse ble overlevert i oktober og 
er nå til KS1-vurdering.
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KVU Boknafjordkryssingen (Rogfast)
Utfordringer:
Ferjestrekningen over Boknafjorden tar ca. 
25 min og er en flaskehals for de reisende. 
Det er til tider lang kø for å komme over 
fjorden, spesielt knyttet til helger. Tidsbru-
ken, kostnaden og ikke-forutsigbar fram-
kommelighet gjør at mange finner andre rei-
semåter eller lar være å reise. Behovene kan 
derfor oppsummeres i:
	 •	 Behov	knyttet	til	framkommelighet		
  for person- og godstransporten.
	 •	 Reduserte	logistikkostnader	og	for-	
  utsigbarhet for næringslivet.
	 •	 Ferjetrafikken	skaper	farlige	situa-
  sjoner med puljevis trafikk med høg 
  fart og fokus på forbikjøringer.

Løsninger /anbefalte konsepter: 
Ved bygging av to-løps tunnel under Bok-
nafjorden får trafikantene en forutsigbar og 
tidseffektiv løsning. Den 25 km lange og 390 
meter dype tunnelen blir verdens lengste 
og dypeste undersjøiske tunnel. Haugalan-
det og Nord-Jæren kan med denne sammen-
knytningen bli en felles bo- og arbeidsre-
gion. Prosjektet er samfunnsøkonomisk 
lønnsomt uten bruk av bompenger (KVU). I 
etatene sitt forslag til NTP ligger prosjektet 
inne med en bompengeandel på oppunder 
90 prosent av kostnaden på 10,2 milliarder kr. 
KVU er vedtatt i Statsråd i 2009. Regulerings-
planene er lagt ut til offentlig gjennomsyn. 

Med den teknologiske utvikling vi ser for lange bruer, ble det i etterkant satt i gang et 
arbeid med å vurdere om det er aktuelt å gå videre med en flytebruløsning fra Rennesøy 
til Bokn som alternativ til lang undersjøisk tunnel. Dette var ikke ansett som realistisk da 
KVU ble gjennomført. Rapporten er nå klar, og brua er kostnadsberegnet til 32 milliarder 
kroner (dagens moms-regler). Prosjektet Ferjefri E39 anbefaler å ikke gå videre med bru-
løsning ut fra usikkerhet, kostnader og av hensyn til næringslivet.
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KVU Aksdal – Bergen
Utfordringer:
Kryssingen av Bjørnafjorden er hovedut-
fordringen her. Ferja mellom Sandvikvåg 
og Halhjem går i dag med halvtimes fre-
kvens på dagtid, og overfarten tar 40 min. 
•	 Tidsbruken	er	et	stort	hinder	for	at	
 næringslivet kan få redusert sine kost-
 nader og få tak i arbeidskraft og inn-
 satsvarer til rett tid. Med fast forbind-
 else i stedet for ferje vil bo- og arbeids-
 markedet bli mye større, og privatper-
 soner får bedre fleksibilitet både i for-
 hold til jobb og fritid.
•	 Ferje	er	i	seg	selv	en	stor	kostnad	for	
 trafikantene. 
•	 Farlige	trafikale	situasjoner	knyttet	
 til ferjetrafikken, både fordi bilister kjører fort for å nå ei bestemt ferje, og fordi mange 
 ønsker å komme først i køen etter avkjøring.
•	 Tungtransporten	sine	regler	for	farlig	gods	og	kjøre-	/hviletidsbestemmelser	blir	ofte	
 utfordrende når lange ferjestrekninger inngår i transporten. 

Løsninger /anbefalte konsepter: 
Et fast samband over Bjørnafjorden kan halvere reisetiden mellom Stavanger og Bergen 
fra 4 ½ time i dag til vel 2 timer (med Rogfast gjennomført). Det ble anbefalt å gå videre 
med to konsepter:
	 •	 Midtre	linje	med	flytebru	over	Bjørnafjorden	mellom	Tysnes	/Rekstern	og	Os.	
	 •	 Indre	linje	via	Fusa.

Begge alternativene er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Etter nye beregninger er kost-
nadsdifferansen blitt vesentlig mindre. Midtre linje gir en besparelse på 25 km i forhold 
til en indre trase. Med fartsgrense på 90 km/t tilsvarer dette en besparelse på 17 minutter.

Høringsuttalelsene til KVU var delte, der godt og vel halvparten var enig i Statens vegve-
sen sin anbefaling om videre utredning av midtre og indre konsept. Fylkeskommunene 
hørte til denne gruppen. De indre kommunene var klare på anbefaling av linja gjennom 
Fusa. Fylkesmannen og Naturvernforbundet gikk inn for et forbedret ferjetilbud, alterna-
tivt innkortet ferjestrekning. Forsvaret er i utgangspunktet negative til en bruløsning. De 
vurderer nå nærmere hvilke konsekvenser ei bru har for øvingsaktiviteten.

 

45 km 70 km
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Vi har i etterkant av KVU jobbet videre med traseene. Kryssing av Bjørnafjorden er den 
korteste veglinja og gir muligheter for kommunene rundt å knytte seg til med korte vei-
lenker. Dette gjelder Austevoll, Fusa, Fitjar, Tysnes og kanskje Kvinnherad. Foreløpige 
beregninger viser at flere av disse prosjektene gir en ekstra nytte for E39. Bygger vi disse 
armene, kan vi legge ned flere ferjesamband i området.

Den indre linje innebærer bygging av over 60 km ny veg mellom Stord og Os med 20 to-
løps tunneler på til sammen 26 km, og 7 bruer som til sammen blir vel 6 km. Dette på 
grunn av at til dels krevende terreng og kulturmiljø /naturmiljø må skånes. Det er heller 
ikke uproblematisk å bygge midtre linje via Rekstern, men vi har funnet frem til en trase 
med relativt få natur- og kulturinteresser. Også Os er et krevende område med tanke på 
natur- og kulturverdier, både med veg inn fra øst og med bru fra sør Halhjem. Vi vurde-
rer flere brutyper, der flytebru med forankring til bunnen er det rimeligste. 

KS1-konsulentene har kommet med en klar anbefaling om å bygge den midtre linja, siden 
de mener denne er så samfunnsøkonomisk lønnsom at den bør bygges raskt og uten 
bompenger. Statens vegvesen kommer med en tilleggsutredning som grunnlag for 
Regjeringens valg av løsning.
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KVU Bergensregionen
Utfordringer:
Transportutfordringene i Bergen by 
og omegnskommunene er tema i 
denne KVU. Gjennomgangstrafik-
ken på E39 gjennom Bergen (Os-
Nordhordlandsbrua) er bare på 6 pro-
sent, så dette er ikke et sentralt tema 
i KVU. Det er likevel viktig at gjen-
nomgangstrafikken glir greit uten for 
stor ulempe for nærmiljø /byen. Det 
meste av E39-trafikken, både sørfra og 
nordfra har målepunkter et eller annet 
sted i Bergensområdet. I KVU er følg-
ende utfordringer trukket frem:
	 •	 Stor	byvekst.	De	siste	ti-årene	
  har biltrafikken økt mer enn 
  befolkningsveksten skulle tilsi.  
  Dette skyldes blant annet utviding av bo- og arbeidsområdet med faste for-
  bindelser til Sotra, Askøy, Nordhordland og Osterøy.     
  Forventer sterk økning i folketallet, med tilhørende reiseomfang, fremover.
	 •	 Bergensområdet	trenger	et	tilgjengelig	og	effektivt	transportsystem.

Løsninger /anbefalte konsepter: 
	 •	 Kraftig	fortetting,	mer	samordnet	arealutvikling	og	utvikling	av	regionsentra.
	 •	 Tidlig	utbygging	av	et	kapasitetssterkt	kollektivtilbud	(bybane	og	buss).
	 •	 Sykkelsatsing	i	Bergen	og	regionsentra.
	 •	 Parkerings-	og	trafikkrestriksjoner.
	 •	 Noen	nye	vegstrekninger,	Ringveg	øst	og	Nyborgtunnelen	har	betydning	for	E39.

KS1-konsulentene viser til at de veglinjene som gir størst innkorting er de samfunnsøko-
nomisk mest lønnsomme. Dette gjelder Arnatunnelen og Nyborgtunnelen spesielt. Ny 
Sotrabru blir ikke tilsvarende lønnsom siden vi har veg der i dag. Konsulenten er enig i at 
det er vanskelig å få til en regional pakkeløsning.

 

E39 Nordhordlandsbrua 

Ny E39 til Os
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KVU Lavik – Skei
Utfordringer:
	•	 Deler	av	strekninga	har	
 svært dårlig standard i for-
 hold til bredde, kurvatur og 
 bæreevne. På enkelte steder 
 kan ikke to større kjøretøy 
 passere.
•	 Reisetiden	er	lengre	enn	
 lengden skulle tilsi. 
 (avstandskostnader)
•	 E39	forbi	Førde	med	til-
 knytting til rv. 5 til Florø er 
 spesielt vanskelig.
•	 Tilbud	til	gående	og	syklende.
 

Løsninger /anbefalte konsepter:
	 •	 Utbedring	av	eksisterende	veg,	samt	omlegging	av	traseen	på	aktuelle	delstrekninger.
	 •	 Omlegging	av	vegen	rundt	Førde	er	det	viktigeste	enkeltprosjektet.

Løsningene har vært gjennom godkjenning i Regjeringen.
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KVU Skei – Moa (Ålesund)
Utfordringer:
Da Kvivsvegen åpnet i september 2012, 
ble ferjestrekningen Volda–Folkestad 
avløst, og det er i dag 2 ferjesamband 
igjen på strekningen mellom Skei og 
Ålesund. 
•	 Redusert	reisetid	er	den	største	ut-
 fordringen, både for nærings- og 
 persontransporten.
•	 Trafikksikkerheten	må	bli	bedre,	og	
 den må løses med tanke på både 
 fjerntrafikken og nærmiljøa sine 
 behov.
 
Løsninger /anbefalte konsepter:
•	 Langsiktig	strategi	med	flytting	av	
 E39 østover, bru over Nordfjord ved 
 Svarstad (indre linje) og bru over 
 Storfjorden eller Sulafjorden. Ferje
 sambanda Anda – Lote og Festøy – Solevågen (som del av E39) vil da bli avløste.
•	 På	kort	sikt:	Bedre	ferjefrekvens,	tunnel	under	Utvikfjellet	og	ny	tunnel	/bru	i	ytre	
 Ørstafjord.

Høringsuttalelsene på fylkesnivået var delte ved at Møre og Romsdal gikk inn for anbe-
falingene i KVU, mens Sogn og Fjordane fylkesting gjorde et flertallsvedtak for bru Anda 
– Lote, der E39 går i dag. Ingen av løsningene videre nordover fikk flertall. Også fra kom-
munene var det sprikende anbefalinger i Sogn og Fjordane. Kommunene i Møre 
og Romsdal gikk i større grad inn for anbefalingene i KVU. KS1-rapporten er klar, 
Regjeringen har ikke fattet vedtak.
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KVU Moa (Ålesund) – Bergsøya
Utfordringer:
På denne strekninga er kryssinga av 
Romsdalsfjorden det sentrale tema. Møre 
og Romsdal fylke har tre mellomstore 
byer: Ålesund, Molde og Kristiansund. 
Reisetiden mellom byene er i dag for stor 
til at de utgjør et felles bo- og arbeids-
område. Ut fra dette er behovene:
•	 Redusert	reisetid	for	befolkning	og	
 næringsliv mellom de tre byene.
•	 Bedre	trafikksikkerhet,	spesielt	
 knyttet til ferjetrafikken og de tett-
 stedene den går gjennom.

Løsninger /anbefalte konsepter:
•	 Langsiktig	løsning:	Undersjøisk	
 tunnel til Otrøya i Midsund 
 kommune med hengebru videre over 
 Julsundet til Molde. Dette alternativet 
 blir kalla Møreaksen.
•	 Kort	sikt:	Økt	ferjefrekvens	og	bygging	av	landstrekninger	som	gir	god	reduksjon	i		 	
 reisetid. 

Høringsuttalelsene var nokså samstemte og støttet Statens vegvesens anbefaling  om 
Møreaksen. KS1 er klar, Regjeringen har ikke fattet vedtak.
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KVU Bergsøya – Valsøya /Liabø
Utfordringer:
Halsafjorden blir i dag krysset med ferje, og hovedtema i KVU er hvordan denne fjorden 
skal krysses i fremtiden, med ferje, bru eller tunnel. Det prosjektutløsende behovet er:
	 •	 Redusere	reisetiden	for	befolkning	og	næringsliv	mellom	Mørebyene	og	Trøndelag.

Løsninger /anbefalte konsepter:
	 •	 Hengebru	over	Halsafjorden.	Utbedring	mellom	Ødegården	og	Kanestraum	vest	
  for fjorden, og mellom Betna og Liabø øst for fjorden. Innkorting av ferjestrekninga 
  kan være en midlertidig, kortsiktig løsning.

Høringsuttalelsene er nokså samstemte om at de ønsker en tunnelløsning under fjorden i 
stedet for Statens vegvesens bruløsning. KS1-rapporten er klar, Regjeringen har ikke 
fattet vedtak.
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Strekninger på E39 som ikke omfattes av KVU
Det er ikke alle strekningene på E39 som er omfattet av KVU, dette er først og fremst:
	 •	 Bokn	–	Aksdal
	 •	 Nordhordlandsbrua	–	Lavik,	inkludert	kryssing	av	Sognefjorden
	 •	 Valsøya/Liabø	–	Trondheim

At strekningene ikke har en gjennomført KVU betyr ikke at det ikke skal gjennomfø-
res tiltak der. Statens vegvesen vurderer det slik at på disse strekningene skal nødvendig 
oppgradering av vegsystemet skje langs eksisterende veg.

Nøkkeltall for E39

Trafikkmengde /ÅDT
Tabellen under viser noen data for E39 Kristiansand–Trondheim: 
Lengde (km), ÅDT (tall biler), antall ferjer og reisetid i dag (minutter).

Strekning
Lengde

km
ÅDT** Ferje

Reisetid*
I dag

Kristiansand – Rogaland gr. 128 4 500 – 40 000 119

Vest-Agder gr. – Stavanger nord 115 4 500 – 63 000 104

Stavanger n. – Hordaland gr. 75 3 400 – 9 000 1 95

Rogaland gr. – Os 100 2 500 – 15 000 1 125

Os – Sogn og Fjordane gr. 116 1 800 – 61 000 106

Hordaland gr. – Skei 126 1 500 – 13 000 1 160

Skei – Ålesund 154 1 100 – 19 000 2 202

Ålesund – Molde 70 1 500 – 19 000 1 113

Molde – Trondheim 202 1 100 – 17 000 1 198

SUM 1031 7
20 timer/
1222 min

*) I minutter
**) variasjon i ÅDT på strekninga, fra lavest til høyeste

Figuren under viser årsdøgntrafikken (ÅDT) på E39 og E18/E6. Vi ser at trafikkmengdene 
er desidert størst i og rundt Oslo. Videre er det stor trafikk i Kristiansands-, Stavanger- og 
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Bergensområdet. På noen av mellomstrekningene er det svært liten trafikk, dette gjelder 
både E39 gjennom Sogn og Fjordane og videre nordover, og E6 gjennom Gudbrandsdalen 
og over Dovre.

Hovedutfordringene på E39 i dag
De gjennomgående utfordringer for E39 er:
 1. Reisetid
 2. Reisekostnad
 3. Forutsigbarhet
 4.  Trafikksikkerhet 

1. Reisetid:
Diagrammet under viser skiltet kjørefart på strekninga. Ferjestrekningene ligger inne 
med «0».
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Årsakene til lav fart er flere:
	 •	 Ferjer.	I	tillegg	til	at	selve	overfarten	tar	lengre	tid	med	ferje	enn	med	bil,	må	en	
  påregne noe ventetid på ferjekaien og køkjøring etter avkjøring. En må også 
  tilpasse reisen til ferjeavgangene (skjult ventetid).
	 •	 Nedsatt	fartsgrense	da	E39	går	gjennom	mange	tettsteder.
	 •	 Dårlig	vegstandard	og	svært	liten	andel	veg	med	midtdeler	/fire	felt.	På	flere	av	
  strekningene er det ikke mulig å kjøre opp mot skiltet fartsgrense.

Figuren under viser fartsgrenser fra Kristiansand til Oslo og Kristiansand til Mortavika. 
Som vi ser er det vesentlig høyere skiltet fart østover på E18 fra Krisiansand enn det er 
vestover på E39. 
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2. Reisekostnad:
Når det gjelder reisekostnader, så har vi følgende kostnader for kjøreutgifter (kjørekost-
nad + tidskostnad), bompenger og ferjebilletter for liten og stor bil:

Strekning Liten bil
Kjøreutg.

Liten bil 
bomp.

Liten bil 
ferjebill.

Stor bil 
kjøreutg.

Stor bil 
bomp.

Stor bil 
ferjutg.**

Kr.sand – Rog. gr. 716 46 1525 92

V-A gr. – Stav. nord 652 20 1391 50

Stav. n. – Hord.gr. 594 12 171* 1245 24 977*

Rogaland gr. – Os 766 85 208* 1594 270 1020*

Os – Sogn og Fj.gr. 737 15 1569 30

Hordal gr. – Skei 792 81 1675 589

Skei – Ålesund 1048 138 2210 1073

Ålesund – Trondheim sør 1527 105 197 3982 315 1331

SUM 6832 374 699 15191 781 4990

*) inklusiv bompenger
**) takst for bil 17,01-19,0 meter

Skal en personbil kjøre fra Kristiansand til Trondheim har den ferje- og bompengeutgifter 
på nesten 1100 kr. Tilsvarende har et vogntog utlegg på nær 5800 kr.

Tabellen under viser samlet reisekostnad for liten og stor bil for noen delstrekninger av 
E39 samt hele strekningen Kristiansand – Trondheim:

Strekning Liten bil Stor bil

Kristiansand –Stavanger nord  (242 km) 1.434 kr (6kr/km) 3.058 kr

Stavanger nord – Os (Bergen)  (175 km) 1.831 kr (10 kr/km) 5.130 kr

Os (Bergen) – Ålesund  (396 km) 2.811 kr (7 kr/km) 7.146 kr

Ålesund – Trondheim sør  (272 km) 1.829 kr (7 kr/km) 5.628 kr

SUM Kristiansand – Trondheim 7.905 kr 20.962 kr

Strekninger Stavanger – Bergen (Os) har desidert høyest reisekostnad med over 10,5 kr/km.
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3. Forutsigbarhet:
Manglende forutsigbarhet er først og fremst knyttet til ferjestrekningene:
	 •	 hvor	greit	går	turen	til	ferjeleiet?
	 •	 er	ferja	i	rute?
	 •	 er	det	spesielle	forhold	som	tungbil	med	farlig	gods,	ambulanse	eller	annet	som	
	 	 gjør	at	vi	ikke	får	bli	med?
	 •	 er	det	plass	på	ferja?
 
 Alle disse spørsmålene er med på å gjøre arbeidsdagen usikker, både for privatpersoner 
og ikke minst for yrkessjåfører.

På betydelige deler av strekningen mangler det omkjøringsveier, og korridoren er derfor 
svært sårbar når det oppstår trafikkulykker eller andre hendelser som medfører steng-
ning av vegen. Dette kan representere et betydelig hinder for innsats når det skjer andre 
ting på disse strekningene.  

4. Trafikksikkerhet:
På strekningen mellom Kristiansand og Trondheim er det i 10-årsperioden 2000-2009 
registrert 2900 ulykker, med 149 drepte (15 pr år), og 408 hardt skadde (41 pr år). Dette er 
et høyt tall, og ved siden av det store menneskelige omfanget dette har er de totale ulyk-
keskostnader for samfunnet beregnet til 13,1 milliarder kroner etter dagens metoder. 
Dette er 1,3 milliarder kroner pr år.  
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Standard og alternative 
ambisjonsnivå
Prosjektet Ferjefri E39 definerer to alternative ambisjonsnivå for E39 mellom Kristiansand 
til Trondheim. Reisetid for strekningen er grovt beregnet, og vil ved siden av en senere 
beregning av forventede endringer hva angår trafikkulykker, danne et vesentlig grunnlag 
for å kunne vurdere ulike effekter for transport og samfunn for øvrig er gitt. 

 De alternative ambisjonsnivåene er:

 Ambisjonsnivå 1: Fjordkryssingene og fullgod standard på alle vegstrekningene

 Ambisjonsnivå 2: Fjordkryssingene

Mellom disse kan det tenkes flere varianter av både brukryssinger og omfang av opp-
gradering av vegstrekningene. I begge ambisjonsnivåene er by-vegnettet i Stavanger, Ber-
gen og Molde holdt utenfor. Utgangspunktet er dagens situasjon, og med de prosjekter 
som ligger inne i gjeldende Handlingsprogram 2010-13. Svegatjørn – Rådal er forutsatt 
bygd, slik at reisetidsreduksjonen er innarbeidet i «Dagens situasjon». Kostnadsestimat-
ene for bruene er grove tall, siden det ikke er tatt stilling til brutype på de ulike fjord-
kryssingene.
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Ambisjonsnivå 1: Fjordkryssingene og fullgod standard på alle vegstrekningene
Innholdet er beskrevet i tabellen nedenfor. På strekninger som inngår i KVU-ene på E39 
inngår anbefalt løsning inntil Samferdselsdepartementet har fastlagt konsept. For en kost-
nad på ca. 130 milliarder kroner blir reisetiden redusert med nesten ni timer, fra 20 til 
11,5. Vi legger inn vekselvis to og tre felt med midtdeler på hele strekninga. Den bredde-
utvidelsen som et midtrekkverk krever langs en vanlig tofelts veg betyr ofte store inngrep 
i det terrenget som er typisk for korridoren, og kostnader på 10-20 millioner pr kilometer 
veg er ikke uvanlig. Romkurvaturen (horisontal- og vertikalkurvatur sammen) må ha høy 
og fremtidsrettet standard der vi bygger ny veg. Har den det, vil det være lettere å gjen-
nomføre en senere utviding av vegen. Der trafikkmengden tilsier fire felt, ligger det til 
grunn. Vegstandarden heves fra 60-70 km/t kjørefart i dag til 90-100 fremtidig skiltet fart.

Strekning Tiltak
Reisetid*

I dag
Reisetid*

Etter
Inn-

korting*
Kostnad

Kristiansand – 
Rogaland gr.

Ny veg med midtrekkverk, 
14 km innkorting

119 73 42 18

Vest-Agder gr. – 
Stavanger nord

Ny veg med midtrekkverk, 
18 km innkorting

104 58 45 13

Stavanger nord – 
Hordaland gr.

Boknafjorden (Rogfast), 
midtrekkverk, 7 km innkorting

95 43 52 10

Rogaland gr. – 
Os

Bjørnafjorden. Omlegging og 
midtrekkverk

125 64 60 21

Os – Sogn og Fj.gr. Oppgradert, møtefriveg. (Ny 
Svegatjørn–Rådal er med i 
Reisetid i dag).

106 74 32 12

Hordaland gr. – Skei Sognefjorden. Bedre vegstan-
dard og omlegging Førde

160 76 84 14

Skei – Ålesund Kryssing av Nordfj og Storfj/
Sulafj. Bedre vegstandard

202 97 106 16

Ålesund – Molde Møreaksen m/ kryssing av 
Moldefjorden. Oppgradert, 
møtefri veg

115 56 57 13

Molde – Trondheim 
sør

Halsafjorden. Oppgradert, 
møtefri veg.

196 151 48 11

SUM
 20 timer/

1222 min
11,5 time/
692 min

8-9 timer 128

*) I minutter
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Gjennom Sogn og Fjordane har vegstandarden langs E39 vært spesielt dårlig, og i dette 
ambisjonsnivået inngår det derfor betydelige beløp til å bedre på dette. De neste årene 
vil det imidlertid også pågå en systematisk bedring av dette gjennom nybygging og ut-
bedringer, og derfor er det pr i dag vanskelig å si hva som vil gjenstå på det tidspunktet 
en slik tilnærming som omtalt her eventuelt vil bli valgt. Som omtalt under kapitlet Bak-
grunn, er det mange trafikkulykker langs E39. Fra 2000-2009 har det i gjennomsnitt vært 
15 drepte og 41 hardt skadde pr år langs korridoren, og med det store omfanget av møte-
fri veg som er forutsatt i dette tilfellet vil ulykkesomfanget bli redusert kraftig. Slutt-
rapporten vil se nærmere på sannsynlige effekter av dette.
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Ambisjonsnivå 2: Fjordkryssingene og viktige vegutbedringer
I dette ambisjonsnivået er det bare fjordkryssingene med nødvendige tilknytninger til 
eksisterende veg som inngår.

Strekning Tiltak
Reisetid*

I dag
Reisetid*

Etter
Inn-

korting*
Kostnad

mrd

Kristiansand – 
Rogaland gr.

Kristiansand-Mandal, 61 km 
ny veg, 10 km innkorting

119 119 0 0

Vest-Agder gr. – 
Stavanger nord

Omlegging /tiltak på 35 km
104 104 0 0

Stavanger nord – 
Hordaland gr.

Boknafjorden (Rogfast), full 
ombygging tiltak på resten

95 53 42 9

Rogaland gr. – 
Os

Full oppgradering, inklusiv 
Bjørnafjorden

125 78 47 15

Os – Sogn og Fj.gr. Ingen større ombygging i 
Bergen, mindre ombygging av 
90 km veg

106 106 0 0

Hordaland gr. – Skei Sognefjorden, omlegging forbi 
Førde ++

160 117 43 8

Skei – Ålesund Fjordkryssingene m/ tilknyt-
ninger

202 112 90 13

Ålesund – Molde Fjordkryssingene m/ tilknyt-
ninger

115 170 45 10

Molde – Trondheim 
sør

Halsafjorden og tiltak på 70 
km veg

196 165 31 5

SUM
 20 timer/

1222 min
15 timer/
925 min

5 timer/ 
297 min

60

*) I minutter
Obs, mva 6-10 prosent avhengig av karakteristika for strekningen, bruer mv, det vil si 
gammel mva-regime.

Det er som allerede nevnt mange trafikkulykker langs E39. Dette ambisjonsnivået vil kun 
omfatte selve fjordkryssingene med tilslutningsveier, og reduksjon i ulykkesomfanget 
antas å bli meget begrenset. Sluttrapporten vil se nærmere på disse effektene.
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Arkitektur
I «arkitektur.nå» - norsk arkitekturpolitikk, går Regjeringen inn for å løfte arkitekturfel-
tet og betydningen av dette både nasjonalt og internasjonalt. Tretten ulike departementer 
skal bidra til at staten skal være et forbilde.

I tråd med Statens vegvesen sin egen arkitekturstrategi er «Ferjefri E39» et prosjekt med 
store utfordringer og muligheter – samtidig som det er en unik mulighet til å skape arki-
tektur og ingeniørkunst i tråd med de føringer Regjeringen har gitt.

De norske fjordene er en sterk merkevare i reiselivssammenheng. Utformingen av fjord-
kryssingene kan tilføre dette prosjektet en merverdi, og forsterke identiteten.

Den kanskje mest berømte bru i verden; Golden Gate Bridge, er et eksempel på hva utfor-
mingen av en bru kan tilføre et sted av identitet hvis dette blir gjort på riktig måte.



46

FER JEFR I 

E39

Foto: Jarle Wæhler
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Delprosjekt 
Samfunn
Delprosjekt samfunn skal belyse hvilke effekter en ferjefri E39 kan ha for utvikling 
av næringsliv, større/felles bo- og arbeidsmarkeder, verdiskaping og for struktur-
endringer i samfunnet generelt. Status for arbeidet, og problemstillingene som er 
avdekket drøftes i den separate delprosjektrapporten.

Det er en relativt enkel oppgave å beregne direkte gevinster og kostnader av bedre 
veg. Ut fra dagens metoder er direkte gevinster knyttet til effekter for trafikken på 
vegen i dag, og sannsynlig fremtidig trafikk. Dette er eksempelvis spart tid og reise-
kostnader. 

Trafikkutviklingen
Trafikken langs E39 har over mange år økt langt mer enn typisk for landet, og reflek-
terer det spesielt høye aktivitetsnivået langs mesteparten av denne kystlinja. For 
ferjesambandet Mortavika-Arsvågen i Rogaland har trafikken de siste 20 år fra 
1990-2011 mer enn tredoblet seg og i gjennomsnitt vokst med 5,8 prosent i året, Hal-
hjem-Sandvikvåg i Hordaland og Lavik-Oppedal i Sogn og Fjordane med 4,5 pro-
sent, mens i Møre og Romsdal har tilsvarende årlig vekst for Volda-Folkestad vært 4 
prosent, Festøya-Solevågen 2,4 prosent, Vestnes-Molde 3,0 prosent, og Halsa-Kane-
straum med 5,5 prosent. Dette er langt over gjennomsnittet for landet som har vært 
mellom 1,5 og 2,5 prosent i året i samme periode.

Vi ser at ferjesambandene undertrykker trafikk sterkt, og en gjennomgang av tidli-
gere ferjeavløsningsprosjekt kan oppsummeres slik:
	 •	 Prosjektene	har	hatt	en	engangsvekst	i	i	forhold	til	ferjetrafikken	på	35	
  prosent-100 prosent, der de bynære prosjektene Sotra, Askøy og Nordhord-
  landsbrua er størst. Å regne med en engangsvekst på 30-40 prosent på slike 
  prosjekt er et relativt konservativt anslag.
	 •	 Alle	prosjektene	har	vesentlig	høyere	årlig	vekst	enn	gjennomsnittet	for	
  fylket, og også vesentlig større årlig vekst enn ferjetrafikken på de samme 
  strekningene hadde.
	 •	 Når	vi	fjerner	bompengene	får	vi	ny	engangsvekst,	men	noe	mindre	enn	
  engangseffekten ved etablering av sambandet. Et relativt konservativt anslag 
  er på i størrelsesorden 30 prosent.
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Bynære prosjekt med stor pendlerandel: Sotra og Askøy

Nordhordlandsbrua (bynært prosjekt):
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Trekantsambandet

Siden Trekantsambandet i Hordaland åpnet i 2000 er trafikken der mer enn fordoblet. 
Med utgangspunkt i de siste 20 år, vil middels prognoser for de neste 20 år være fire gan-
ger så høy som i dag for Rogfast, og nesten tre ganger så høy som i dag for et samband 
som Hordfast dersom ferjene innen den tid er erstattet av faste forbindelser. For samban-
dene videre oppover i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal antas trafikken å øke tilsva-
rende avhengig av når ferjene blir avløst.

For Rogfast, Hordfast og Møreaksen vil den type framskrivning av trafikk indikeres som 
nedenfor.
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Kostnader og nytte for trafikantene
Trafikken langs E39 varierer sterkt i dag, men den 
har likevel en gjennomsnittlig døgntrafikk (ÅDT) 
på ca 6000 kjøretøyer.  Kortere reisetid vil derfor 
bety store besparelser for trafikantene selv med 
dagens trafikk. Dersom standardtiltak som flatere 
og mindre svingete veg reduserer kjøretiden på 
en strekning fra 2 timer til 1 time, kan vi grovt sett 
si at dette representerer en årlig trafikantnytte på 
100-150 millioner kroner for hvert 1000. kjøretøy 
i døgnet.  Med en ÅDT på 6000 kjøretøy for hele 
E39, vil dette bety 600-900 millioner kroner pr. år, 
pr. time redusert reisetid.

I kapittel 7 er det skissert to mulige ambisjonsni-
våer for innsparinger i reisetid. Disse går fra 5 timer 
i det laveste ambisjonsnivået til 8-9 timer i det høy-
este. 7 timer kortere reisetid vil med dagens trafikk 
langs E39 representere en gevinst på om lag 
4-6 milliarder kroner i året.

Indirekte effekter 
En ferjefri E39 vil medføre endringer i trafikkstrømmene i Sør-Norge. Slike endringer i 
nasjonale og regionale transportstrømmer er viktige for å vurdere andre effekter. 

Store infrastrukturtiltak vil også kunne bryte opp eller utvide eksisterende regioner. På 
samme måte som fjordene alltid har spilt en avgjørende rolle for samfunnsstrukturen på 
Vestlandet, kan en ferjefri E39 være grunnlaget for nye og større regioner.

Den store faglige utfordringen knytter seg til hvilke indirekte effekter, på kort og lang 
sikt, en ferjefri E39 vil ha på nasjonal, regional og lokal utvikling, verdiskaping, nærings-
livsstruktur, arbeidsmarked og bosettingsmønster. Hva skjer umiddelbart og hvilke 
strukturendringer	vil	vi	se	i	samfunnet	på	lang	sikt?	Verdsetting	av	dette	er	vanskelig;	
pr i dag finnes lite grunnlag. Det er også uklart hva disse elementene egentlig innebærer. 
Hvordan	skal	vi	klare	å	fange	opp	alt?
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Her er det snakk om effekter av infrastrukturtiltak som ikke kan knyttes direkte til selve 
investeringen. Vi antar at en fast, forutsigbar og sikker forbindelse over en fjord, som gjør 
to eller flere større bo- og arbeidsmarked om til ett stort, vil ha svært gunstige effekter. 
Det kan for eksempel være næringslivets muligheter til å skaffe seg kompetent arbeids-
kraft, nyetableringer, eller for kommuner til å gjøre seg mer attraktive som bosteder. 
Videre kan en slik forbindelse gi muligheter for nytt eller utvidet samarbeid, både for pri-
vat næringsliv og offentlige tjenester.

Det pågår et relativt stort modellarbeid i regi av dette delprosjektet. En egen modul av 
den nasjonale transportmodellen er utviklet for E39, og er under uttesting og kalibrering. 
En kalibrert modell vil brukes til en rekke beregninger av forventede trafikale virkninger 
av endringer i reisetid i korridoren. Dette vil være grunnlaget for mange andre vurderin-
ger som gjøres av ulike indirekte eller langsiktige effekter som muliggjøres. Disse vil først 
kunne bakes inn i den endelige rapporten i 2013.

Forbindelsen til Danmark og Europa vil bedres sterkt, og dette ventes å ha betydelig virk-
ning på handelsrutene mot Europa. Det er stor interesse for å utvikle Nordic Link mellom 
Kristiansand og Ålborg, noe som både Danmark og EU har stor fokus på.
 
Mye av trafikken mellom Rogaland og Møre og Romsdal går i dag via Oslo, og det er ofte 
snakk om omkjøringsruter som er over 40 mil lengre enn å kjøre E39. Omfanget av en slik 
trafikkmessig avlasting av østlandsområdet vil lettere kunne belyses når transportmodel-
len som er omtalt ovenfor er ferdig kalibrert.

Agderforskning har gjennom FOU-rapport nr. 2/2011 Regional Monitor blant annet sett 
på sammenhengen mellom arbeidsmarked og uføretrygd, og har funnet at arbeidsmarke-
det har stor betydning for omfanget av uførhet. Betydningen av et variert arbeidsmarked 
fremheves, og at tilknytning til arbeidsmarkedet er viktig for livskvaliteten. De region-
forstørrende effekter som en reduksjon av reiseavstanden er viktige for en rekke leve-
kårsaspekter, som for eksempel tilgangen på deltidsarbeidsplasser og for kjønnsbalan-
sen i arbeidsmarkedet.  Redusert reisetid er nøkkelen til slike regionforstørringer langs 
E39-korridoren, og dette vil bli nærmere omhandlet i endelig rapport. 

Det er en kjent sak at næringsaktiviteten er høy på Vestlandet, og ca. 50 prosent av all 
tradisjonell eksport kommer fra de seks fylkene som E39 går gjennom. Vestlandsrådet 
har initiert en gjennomgang av verdiskapningen innenfor den maritime næringen, som 
begrepsmessig er oppdelt i maritim klynge og marin klynge. De fire fylkene Rogaland, 
Hordaland, Sogn og Fjordane, og Møre og Romsdal står for ca 60 prosent av den nasjo-
nale verdiskapningen innenfor maritim næring. Hvordan en mer effektiv E39 vil påvirke 
dette er noe av det som endelig rapport vil se nærmere på for hele korridoren. 
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Ny metodikk for å beregne samfunnsnytte
Dagens metoder for å belyse virkninger av store infrastrukturtiltak er ikke tilstrekke-
lige, og det er behov for å finne nye og bedre metoder. Dette er det bred enighet om både 
i delprosjektet og i fagmiljøet ellers. I tilknytning til arbeidet med konseptvalgutredning 
(KVU)- langs E39 er slike virkninger vurdert.

For strekningen mellom Stavanger og Bergen ville den korteste av de ferjefrie løsningene 
forstørre bo- og arbeidsmarkedene svært mye.

En analysemetode brukt av instituttet Samfunns- og Næringslivsforskning (SNF) og pro-
fessor Victor Norman, antyder at verdien av økt produktivitet på denne strekningen vil 
kunne øke med rundt 10-11 milliarder kroner i året sammenlignet med i dag.

I det aktive arbeidsmarkedstriangelet mellom Molde, Ørsta/Volda/Hareid og Ålesund 
dreier dette seg tilsvarende om ca. 1,1 - 1,3 milliarder kroner pr år.

Andre analysemetodikker, ikke helt sammenlignbare med SNF sin og brukt av Cowi og 
Vista Analyse, antyder noen liknende verdier som er rundt 10 prosent av SNF sine i stør-
relse. Dette viser et slags spenn av verdier som ikke synliggjøres ved dagens beregnings-
metoder, og er en start for hva prosjektet bør arbeide videre for å utvikle. Det er store 
gevinster som ikke synliggjøres, og et videre arbeid omkring dette bør prioriteres.

Vi har foreløpig ikke sett på hva slike effekter kan bety for andre strekninger langs E39 
med potensielt store besparelser i reisetid, og som dermed vil resultere i større regioner. 
Tallene over indikerer imidlertid at det er snakk om store effekter langs E39 bare for dette 
ene asspektet. I tillegg til det som allerede er nevnt, vil sluttrapporten også omtale de 
store effektene som har oppstått etter at E18 mellom Grimstad og Kristiansand ble utbygd 
for noen år siden, og tilsvarende for det som har skjedd etter at Krifast-sambandet ble eta-
blert på Nordmøre.

Utredningsarbeid i andre forskningsmiljø har andre tilnærminger, og har kommet med 
anslag på årlige gevinster av veginvesteringer. Siden det er brukt forskjellige metodikker 
som til dels beregner ulike effekter, kan vi ikke sammenligne verdiene som framkommer. 
De peker imidlertid alle i samme retning, og gir et bilde som er svært interessant å jobbe 
videre med.

Delprosjekt samfunn skal imidlertid prøve å belyse slike og flere aspekter ved en ferjefri 
E39, og arbeidet vårt bærer derfor betydelig preg av grunnleggende generering av kunn-
skap og metodikk som kan egne seg til å beskrive et utvidet nyttebegrep. Dette delpro-
sjektet vil generere kunnskap og kompetanse som vil kunne brukes på alle mulige infra-
strukturtiltak, fra veg og bane til fly og sjø. 
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Langsiktig perspektiv
Infrastruktur er grunnlaget for all næringsvirksomhet, og Næringsvirksomhet er grunn-
laget for all bosetting. For norsk næringsliv, spesielt langs kysten, vil transport- og logis-
tikkforhold få større og større betydning i fremtiden. Bedrifter har et økende behov med 
krav til leveringsservice med stabile og effektive transportkorridorer. Dette betyr at vi må 
investere på en måte som gir trygg og langsiktig transporteffekt. 

De nåværende forutsetningene som må legges til grunn vil kunne trekke utbygging av 
infrastruktur i retning av mer kortsiktig nytte. Dette kan resultere i at nasjonale grep av 
mer strategisk karakter blir utsatt i tid. Beslutningsgrunnlagene kan derfor lett bli ufull-
stendig med de metoder vi har brukt til nå. 

For mange prosjekter innebærer det at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ofte blir 
sterkt undervurdert. Dette vil særlig være knyttet til produktivitetsvirkninger i nærings-
livet, økt arbeidstilbud, utveksling av arbeidskraft, økt konkurranse, opsjonsverdier 
(muligheten personer og næringsliv har for bruk) og andre dynamiske virkninger. På sikt 
vil også kommunene kunne endre sin arealbruk.

I en tid der landet har underskudd på arbeidskraft innenfor en rekke sektorer og fagdisi-
pliner, vil nettopp muligheten for å utnytte de ressursene vi har mer effektivt, kunne bety 
mye for landets økonomi og befolkning.

Delprosjekt Samfunn genererer mye ny kunnskap om de mer langsiktige effektene av 
store infrastrukturtiltak som forstørrer regioner gjennom redusert reisetid. Dette arbeidet 
mobiliserer store deler av det norske fagmiljøet på området, og dette vil også være arbeid 
av internasjonal interesse. Gjennom det arbeidet som pågår er vi godt i gang med å belyse 
ulike regionale effekter knyttet til næringsklynger og regionforstørringer. Makroøkono-
miske virkninger har vi lite kunnskap om, og ettersom mange hevder at den største virk-
ningen ligger akkurat der bør dette området studeres mer i det videre arbeidet i neste 
NTP-periode.
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Delprosjekt 
Fjordkryssinger

Illustrasjon av forslag til alternativ kryssing av Boknafjorden er vurdert

Delprosjektet ser på teknologiske muligheter for å krysse de store fjordene langs E39 som 
fortsatt betjenes av ferjer. Dette skjer både ved å strekke grensene for eksisterende fjord-
kryssingsmetoder og ved å utvikle nye løsninger med utgangspunkt i teknologi fra off-
shore-konstruksjoner. I tillegg skal delprosjektet bidra til at det opparbeides nødvendig 
kompetanse både internt og eksternt slik at Statens vegvesen blir i stand til å gjennomføre 
slike grensesprengende prosjekter.

Teknologiarbeidet tar utgangspunkt i at vi ønsker teknologi for lave og energieffektive 
kryssinger. Vi tar utgangspunkt i de stedene hvor det er mest gunstig trafikk- og samfunns-
messig å ha forbindelsen. På den måten slipper vi store omveier for å finne kryssingsste-
der som er mulig å bygge med dagens teknologi for bruer og undersjøiske tunneler. Dette 
arbeidet vil være viktig for en ferjefri E39, men vil også kunne bety nye løsninger og kon-
septer for fjordkryssinger andre steder i inn- og utland.

Når det gjelder undersjøiske fjelltunneler er denne typen fjordkryssinger dekket av eksiste-
rende fagmiljøer i etaten, og  delprosjekt Fjordkryssinger har derfor ikke inkludert tunneler 
i sitt arbeidsområde
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For flere av fjordene har det nylig pågått konseptvalgutredninger (KVU). Dette gjelder Bjør-
nafjorden i Hordaland, Nordfjorden i Sogn og Fjordane, og Storfjorden/Sulafjorden, Mol-
defjorden, og Halsafjorden i Møre og Romsdal. For fjordkryssingene som inngår i disse 
KVU-ene er det gjennomført både vurdering av alternative kryssingssteder, mulige krys-
singsløsninger, og tilhørende kostnadsoverslag.

For Boknafjorden i Rogaland er det lagt til grunn en løsning med to 25 km lange under-
sjøiske tunneler fra Randaberg til Bokn. Delprosjektet har gjennomført en skissemessig vur-
dering av en alternativ løsning med hengebru mellom Rennesøy og Bokn i stedet. Det er 
vurdert en mulig løsning med en 7,5 km lang hengebru i flere spenn, fundamentert på fly-
tende TLP-plattformer. Løsningen er vurdert som teknisk gjennomførbar, men svært kost-
bar. Konklusjonen på arbeidene er at skisseprosjektet ikke føres videre, og at kryssing av 
Boknafjorden baserer seg på undersjøisk fjelltunnel.

Felles for vurderingen av mulige bruløsninger over Bjørnafjorden og Boknafjorden er at 
de kan være interessante for en ny jernbaneforbindelse mellom Stavanger og Bergen. En 
eventuell jernbaneløsning vil ha stor betydning for hvilke konstruksjonstyper som kan 
være aktuelle for bruene. Det antas at en kombinasjonsløsning med veg- og jernbane vil 
bli vesentlig dyrere enn en bruløsning for vegtrafikk. Tilrettelegging for en slik framtidig 
mulighet bør legges inn i konseptvurderingene på et tidlig stadium for å gi mulighet for 
realistiske vurderinger, både teknisk og kostnadsmessig.

For Sognefjorden har det ikke pågått noe KVU-arbeid, og denne fjorden er valgt som pilot-
sted for å vurdere og å utvikle ulike tekniske konsepter for kryssing av dype fjorder på 
generelt grunnlag.  Arbeidet har vært basert på strekningen Lavik-Oppedal der dagens fer-
jesamband over Sognefjorden går. Vi har ikke gjort trasévurderinger av E39 i dette området.

Delprosjektet har bidratt til lansering og vurdering av nye, alternative løsningsmetoder for 
en rekke av de kryssingene som inngår i KVU-ene langs E39. Dette har bidratt til å fram-
bringe løsninger med bedre langsiktighet og større samfunnsmessig lønnsomhet for enkelte 
av strekningene. 

Arbeidet har hittil skjedd på teknisk konseptnivå. Det har bidratt til å få fram mange ulike 
alternative metoder for å løse ekstreme fjordkryssinger. Alle fjordkryssinger er forskjellige 
med tanke på bredde, dybde og grunnforhold. I tillegg er det store variasjoner i vind-, bøl-
ger- og strømforhold, og ulik grad av skipstrafikk som skal kunne passere brukonstruksjo-
nen. Det er derfor viktig å framskaffe en «verktøykasse» med ulike løsninger, slik at vi kan 
hente fram aktuelle løsninger for både kryssingene langs E39 og andre steder.

I pilotstudien for Sognefjorden vurderes tekniske muligheter for flere prinsipielt ulike løs-
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ninger. Disse inkluderer hengebru (i ett spenn), skråstag-/hengebruer i flere spenn på fly-
tende fundamenter, flytebruer, rørbruer, og kombinasjoner av de to siste. Etter en innle-
dende idéfase er mulighetsstudien nå fullført, og teknisk gjennomførbarhet er verifisert på 
konseptnivå. Alternative løsninger for flytebru og for rørbru er vurdert av eksterne konsu-
lentgrupperinger etter konkurransepreget dialog. Når det gjelder hengebru i ett spenn er 
dette vurderingene gjennomført av fagmiljø internt i Statens vegvesen. 

Hengebruer på faste fundamenter
Hardangerbrua vil med sitt hovedspenn på 1310 meter bli den lengste hengebrua i Norge 
når den åpner i 2013. Dersom vi tar hensyn til bredden på kjørebanen, kan vi si at den 
blir den slankeste hengebrua i verden. Norske hengebruer har hittil vært slankere enn det 
som er typisk ellers i verden for lange hengebruer. De har gjerne flere kjørefelt enn våre, 
og får dermed bredere kjørebaner med større sideveis stivhet enn våre hengebruer. For 
nye kryssinger med hovedspenn over 1600–1700 meter er det derfor behov for å utvikle 
nye utforminger av brubjelke og hengekabler for å unngå aerodynamisk ustabilitet. Dette 
gjelder for eksempel den foreslåtte hengebrua over Halsafjorden med et hovedspenn på 
2050 meter. 

En tradisjonell hengebru over Sognefjorden vil ha et hovedspenn på 3700 meter, og dette er 
svært langt for en slank bru. Den planlagte brua over Messinastredet i Italia har et hoved-
spenn på 3300 meter. En tilsvarende, men noe lengre bru over Sognefjorden vil bli ufor-
holdsmessig bred og kostbar i forhold til forventet trafikkvolum. Dersom hengebru i ett 
spenn skal være aktuelt for Sognefjorden krever det en annen design og andre stabilise-
ringstiltak for å oppnå en bru med rimelig bredde og byggekostnad. Konklusjonen fra 
mulighetsstudien er at dette er mulig.

Illustrasjon av forslag til hengebru i ett spenn over Sognefjorden som vurderes
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Skråstagbru eller hengebru på flytende fundamenter
Den 1010 meter lange Skarnsundbrua i Nord-Trøndelag er en av Norges lengste skråstag-
bruer med sine 530 meter i hovedspenn. En skråstagløsning over Sognefjorden vil ha en 
total lengde på ca. 3700 meter. Den kan tenkes bygd med flere spenn på mellom 700 og 800 
meter. Dette krever fire av tårn fundamentert på flytende fundamenter forankret til bunnen 
på opptil 1250 meter dybde. 

Tilsvarende kan en hengebru fundamenteres på forankrede, flytende fundamenter, og der-
med redusere fri spennvidde i hovedspennene. Dette konseptet vant delkonkurransen for 
verifisering av flytebru i mulighetsstudien for kryssing av Sognefjorden. Det ble lansert av 
gruppen Aas-Jakobsen/Johs Holt/COWI/NGI/Skanska, som har gjennomført verifiserin-
gen. Konklusjonen er at en slik løsning er gjennomførbar. 

Illustrasjon av forslag til hengebru over Sognefjorden som vurderes i mulighetsstudien
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Tradisjonelle flytebruer
Delprosjektet har sett på flere typer tradisjonelle flytebruer, med og uten forankring til bun-
nen. Uten forankring til bunnen er den 1614 meter lange Nordhordlandsbrua nord for Ber-
gen fortsatt verdens lengste der flytedelen er på 1243 meter. Denne typen flytebruer er vur-
dert for flere av fjordene langs E39, med seilløp både ved land og ute på fjorden, og med 
flytedel som er opp mot 3500 meter lang. En tilsvarende endeforankret flytebru over Sogne-
fjorden vil få en total brulengde på ca. 3700 meter og alt som flytebru.

Det er også vurdert flytebruer med sideforankring, tilsvarende de fleste flytebruene som er 
bygd i utlandet, for eksempel Nord-Amerika. Her er det flytebruer der flytedelen er opptil 
2300 meter lang. Disse bruene er forankret på relativt grunt vann, sammenlignet med dyb-
der i norske fjorder.

Tradisjonelle flyebruløsninger må kombineres med andre løsninger, for eksempel høybru 
over skipspassasjen.

Arbeidet som er gjort viser at det vil være teknisk mulig å bygge endeforankrede flytebru-
løsninger med flytedel på i størrelsesorden 3500 meter, og at sideforankrede løsninger kan 
gjøres enda lengre.

Illustrasjon av forslag til sideforankret flytebru over Bjørnafjorden
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Rørbruer
Prosjektet vurderer også rørbruer for flere av fjordkryssingene langs E39. Selv om rørbru 
ikke er bygget noe sted i verden, var brutypen godt utviklet for Høgsfjorden i Rogaland før 
prosjektet ble erstattet av Ryfast (undersjøisk tunnel). Mens rørbrua for Høgsfjorden var 
om lag 1400 meter lang, vil en tilsvarende bru for Sognefjorden ha en lengde på 3700 meter 
eller mer.

Rørbruer kan være endeforankret i kombinasjon med flyteelementer på overflaten, eller for-
ankret til bunnen med strekkstag (vertikale eller skrå stag). De kan utformes med ett eller 
to runde rør, eller ett rektangulært tverrsnitt, og bygges i betong eller stål. Sett i forhold til 
skipstrafikk vil en bunnforankret rørbru ikke føre til restriksjoner eller hindringer for skips-
trafikken. Den vil heller ikke være synlig.

Rørbrukonseptet er et av de alternativene som har gjennomgått en vurdering av teknisk 
gjennomførbarhet i mulighetsstudien for kryssing av Sognefjorden. Verifiseringen er gjen-
nomført for en endeforankret løsning med to parallelle bueformede rør med flyteelemen-
ter på overflaten. Tverrforbindelser mellom rørene gir konstruksjonen nødvendig horison-
tal stivhet, samtidig som det muliggjør rømning mellom tunnelrørene i en ulykkessituasjon. 
Arbeidet med verifisering av rørbru i mulighetsstudien har vært utført av konsortiet Rei-
nertsen/Olav Olsen m. flere, og konklusjonen er at denne løsningen er gjennomførbar. 

Illustrasjon av forslag til rørbru over Sognefjorden, i store trekk tilsvarende forslaget som vurderes i mulighetsstudien
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Kombinasjon av flytebru og rørbru
Vi har også vurdert en flytebru kombinert med rørbru under skipsleia. For en slik løsning 
kan skipsleia ligge enten midtfjords, eller inn mot land. Det er foreløpig ikke videreført 
noen nærmere teknisk gjennomgang av dette.

Flytebruer lansert av private selskaper
Flere private selskaper har engasjert seg i bruer som baserer seg på flytende løsninger. 
Akvator AS på Stord har i samarbeid med Link Arkitektur presentert tre varianter for dette 
for Bjørnafjorden mellom Os og Stord i Hordaland. LMG Marin i Bergen har presentert 
slike løsninger for de fleste fjordkryssingene langs E39.

Vi har foreløpig ikke gjort noen nærmere vurdering av teknisk gjennomførbarhet og drifts-
fase av disse forslagene. Avhengig av hva som blir utfallet av KVU-arbeidet for de ulike 
strekningene vil dette ville kunne bli aktuelt.

Kryssing av Bjørnafjorden
I forbindelse med KVU-arbeidet ble flere alternative traseer og løsninger vurdert for krys-
sing av Bjørnafjorden. I ettertid er det gjort supplerende vurderinger for en kryssing mel-
lom Rekstern og Halhjem-området. Her er Bjørnafjorden smalest, med en bredde på fem 
kilometer, og en dybde på ned til 650 meter. 

Med bakgrunn i disse studiene mener Statens vegvesen at en kryssing av Bjørnafjorden er 
teknisk mulig. Flere alternative løsninger er vurdert som mulige, med kostnadsoverslag 
som varierer fra ca 9 til 20 milliarder kroner for selve fjordkryssingen. Vi antar at usikkerhe-
ten i overslagene ligger på +/- 40 prosent, som er vanlig krav på konseptnivå. Løsningene 
omfatter prinsipielt ulike konsepter som hengebru med faste fundamenter (ett på land, og 
ett på rundt 150 meter dybde), hengebru med to faste og ett flytende fundament, endefor-
ankret flytebru, sideforankret flytebru og rørbru. 

Hvilken løsning som eventuelt velges er avhengig av både kostnader og andre faktorer som 
forhold til skipstrafikk, forsvarsinteresser, etc.
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Illustrasjon av forslag til kryssing av Bjørnafjorden basert på hengebru på to faste og ett flytende fundament

Illustrasjon av forslag til kryssing av Bjørnafjorden basert på skrå, sideforankra rørbru
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Forhold til skipstrafikken
En av de store utfordringene knyttet til de gjenværende fjordkryssingene er at de ikke 
må stenge for framtidig skipstrafikk. De fleste fjordene på Vestlandet har besøk av stadig 
flere, og stadig større cruiseskip. De største krever en fri høyde på 70 meter eller mer, noe 
som overskrider fri høyde under tilsvarende bruer som er bygget hittil.

Et slikt krav medfører store tekniske utfordringer til blant annet tradisjonelle flytebruer. 
Det er imidlertid tatt høyde for dette i utviklingsarbeidet, slik at de nye løsningene kan 
tilfredsstille krav om tilstrekkelig fri høyde. Det må tilsvarende tas hensyn til krav for å 
sikre tilstrekkelig bredde på skipsleia for å sikre fri ferdsel for skipstrafikken.

Sikkerhet
For flere av bruløsningene som er vurdert, flyttes grensene vesentlig i forhold til hva 
som hittil har vært tenkt mulig for bruer over norske fjorder. Som en konsekvens følger 
nye problemstillinger knyttet til sikkerhet. Flytende brukonstruksjoner kan bli utsatt for 
skipspåkjørsel. Rørbru kan i tillegg til ulykker som brann og eksplosjoner i verste fall bli 
utsatt for uønsket vanninntrenging. Dette krever spesielle vurderinger omkring prinsipi-
elle og praktiske spørsmål om sikkerhet. De primære sikkerhetsproblemene kan deles inn 
i fire grupper:
 1. Sikkerhet for trafikanter som benytter konstruksjonen.
 2. Sikkerhet for selve konstruksjonen (mot å miste funksjonalitet eller havarere)
 3. Sikkerhet for skip med passasjerer og mannskap
 4. Sikkerhet for ytre miljø (forurensing, etc)

Det blir lagt til grunn at uønskede hendelser ikke skal medføre tap av menneskeliv selv om 
det oppstår skade på brukonstruksjonen eller på skipet ved en eventuell kollisjon. Dette betyr 
for eksempel at det må være tid til evakuering av mennesker før skaden blir kritisk og i verste 
fall medfører tap av funksjonalitet eller totalt havari av konstruksjon eller skip.

For å unngå alvorlige strukturelle skader forutsetter vi at kritiske elementer i konstruksjo-
nen skal være redundante. Det betyr at det legges inn overflødig kapasitet for å etablere en 
sikkerhetsmargin mot feil på systemet. I praksis betyr det at om ett kritisk element blir ska-
det, eller i verste fall faller bort, skal gjenværende elementer ha nok kapasitet til at avbø-
tende tiltak kan settes inn for å hindre en større skade eller kollaps av konstruksjonen. 

Det er gjennomført en risikoanalyse for skipskollisjon med flytebru eller rørbru som en 
del av mulighetsstudien for kryssing av Sognefjorden. Analysen viser at de valgte løsnin-
gene for flytebru og rørbru kan dimensjoneres for å tåle eventuelle skipskollisjoner.

Risikoanalyser må gjennomføres i det videre arbeid for hver enkelt fjordkryssing, basert 
på konkrete forslag til bruløsninger.
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Kostnader
Ved beregning av byggekostnader for alternative løsninger for de ulike fjordkryssingene 
har vi benyttet Anslag-metoden. Det må presiseres at det i arbeidet hittil ikke har vært 
mulig å legge vekt på å optimalisere løsningene med tanke på byggekostnader. Det er hel-
ler ikke gjennomført nødvendige stedlige undersøkelser av bunnforhold, vind, bølger eller 
strøm. Løsningene baserer seg på antatte krav til seilingsløp, siden formelle planprosesser 
ikke er gjennomført på dette konseptstadiet.

Anslag-beregningene baserer seg på grove anslag over mengder som grunnlag for prising. 
Det er ikke bygd noen tilsvarende konstruksjoner hittil, og det er derfor ingen referansepro-
sjekter som kan brukes for enhetspriser. Det er til dels brukt priser fra bygging av offshore-
konstruksjoner, selv om dette ikke er helt relevant.

Det er fra private presentert kostnadstall som er vesentlig lavere enn det som følger av 
Anslag-beregningene. Vi har foreløpig ikke grunnlag for å kommentere disse overslagene.

Hittil er det i liten grad samlet data om drifts- og vedlikeholdskostnader som er relevante 
for konstruksjoner av denne typen. Det nærmeste er data fra flytebrua over Bergsøysun-
det og Nordhordlandsbrua, samt data fra TLP-plattformer i Nordsjøen. Ved utarbeiding av 
kostnadsoverslag for en mulig flytebru over Boknafjorden ble det utført en enkel vurdering 
av levetidskostnader (LCC).

Det pågår også et arbeid med sammenligning av levetidskostnader for en undersjøisk tun-
nel kontra bruløsning for en tenkt fjord.

Ut fra det som er gjort hittil synes alternative bruløsninger å komme relativt bedre ut med 
tanke på framtidige drifts- og vedlikeholdskostnader enn undersjøiske tunneler.

Byggekostnadene for bruer vil variere sterkt med valg av teknologi og bredde og dybde på 
fjorden. I endelig rapport vil dette bli omhandlet nærmere, men vi ser imidlertid at neddis-
konterte drift- og vedlikeholdskostnader over 100 år for en undersjøisk tunnel kan ligge i 
størrelsesorden 30-50 prosent av byggekostnadene. Oppgraderingskostnader er vanskelige 
å bedømme for nyanlegg av så høy standard som en slik levetid betinger, og er derfor ikke 
tatt med. 

En brukonstruksjon vil ha langt mindre neddiskonterte drift- og vedlikeholdskostnader, og 
de vil typisk ligge på 1-5 prosent av byggekostnaden over 100 år. Rimeligst i så måte er hen-
gebruer, mens bunnforankrede flytebruer ligger på andre enden av skalaen.
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Videre arbeid
Avslutning av mulighetsstudien for kryssing av Sognefjorden er en viktig milepæl. Den 
viser at det er vil være teknisk mulig å krysse de gjenværende fjordene langs E39, og mange 
andre fjordkryssinger for øvrig på landsbasis. Ut fra denne konklusjonen er det ønskelig 
og nødvendig å videreutvikle teknologien fra konseptnivå og fram til et nivå som gjør det 
mulig å starte prosjektering og bygging av konkrete prosjekt.

Arbeidet hittil har vært på konseptnivå. For å kunne gjennomføre konkrete fjordkryssings-
prosjekt er det behov for videreutvikling av teknologi generelt, og konkrete løsninger. Pro-
sjektet  foreslår derfor at delprosjekt Fjordkryssinger videreføres i et større forsknings- og 
utviklingsprosjekt over perioden 2014-2018. Dette er et minimum av hva som må påregnes 
av nødvendig tid for et slikt prosjekt. Det forutsettes at prosjektet kan forberedes og organi-
seres i løpet av 2013. Hensikten er å føre teknologisk utvikling for hengebruer, flytebruer og 
rørbruer, samt varianter og kombinasjoner av slike, så langt at utlysing av konkurranse for 
prosjektering og bygging kan skje. Dette vil sikre at teknologiutvikling og kompetanseopp-
bygging ikke vil forsinke oppstart og gjennomføring av aktuelle fjordkryssingsprosjekt.

Parallelt må vi sette i gang undersøkelser av stedlige forhold for aktuelle kryssingssteder, 
slik at vi har nødvendig grunnlagsmateriale for å utarbeide og optimalisere konkrete krys-
singsløsninger på de aktuelle stedene.

Konkrete målsettinger:
Forutsatt at arbeidet kan videreføres i 2013, og at tilstrekkelige midler stilles til disposisjon 
for et slikt prosjekt i perioden 2014-2018, ser vi for oss at det vil være mulig å legge til rette 
for at konkurranse for prosjektering og bygging kan lyses ut for aktuelle fjordkryssingsløs-
ninger:
	 •	 Hengebruløsninger	med	hovedspenn	inntil	3700	meter	 i	løpet	av	2016
	 •	 Flytebruløsninger	med	flytedel	inntil	ca	4000	meter		 i	løpet	av	2017
	 •	 Rørbruløsninger	med	lengde	inntil	ca	4000	meter	 	 i	løpet	av	2018

Dette innebærer også at regelverk for dimensjonering og godkjenning av slike konstruksjo-
ner må utvikles kontinuerlig og parallelt med øvrige arbeider. 

Videre forutsettes det at metodikk for beregning av livssykluskostnader for slike nye kon-
struksjoner utvikles og kan benyttes ved valg mellom alternative løsningsforslag. 
Prosjektet vil være en grunnleggende forutsetning for at nødvendig kompetanse til å sette i 
gang, og følge opp prosjektering og bygging av slike prosjekt kan bygges opp i etaten.
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Skisse til prosjektplan:
Som en foreløpig prosjektplan foreslås følgende hovedområder for utviklingsarbeidet:
	 •	 Hengebruer	(på	faste	fundamenter	i	ett	eller	flere	spenn)
  o Design, testing i vindtunnel, utvikling av materialer, byggeprosesser, 
   instrumentering, drift og vedlikehold
	 •	 Flytebruer	(ende-	eller	sideforankra,	bruer	på	flytende	pongtonger)
  o Design, testing i basseng, utvikling av materialer, bygging og installasjon, marine 
   operasjoner, instrumentering, drift og vedlikehold
	 •	 Rørbruer	(endeforankra	med	pongtonger,	bunnforankra,	ulike	tverrsnitt)
  o Design, testing i basseng, ilandføring, materialer, bygging og installasjon, marine 
   operasjoner, instrumentering, drift og vedlikehold
	 •	 Fundamenter	og	forankringer	(faste	fundamenter	og	strekkstag)
  o Faste fundamenter på dypt vann, gjenbruk av plattformer, materialer, bygging og 
   installasjon, forankring av strekkstag på dypt vann
	 •	 Fellesområder
  o Utvikling av regelverk for prosjektering og godkjenning, livssykluskostnader   
   (LCC), sikkerhet/risiko, arkitektur

I tillegg vil prosjektet yte faglig og praktisk bistand ved forberedelse og oppstart av kon-
krete prosjekt. Aktuelle oppgaver er å sette i gang lokale undersøkelser for måling av vind, 
bølger, strøm, osv. Det vil også inkludere å utarbeide skisseprosjekt, forprosjekt, kostnadso-
verslag, osv. som grunnlag for øvrige plan- og beslutningsprosesser.

Forutsetninger
Målsettingene for utviklingsarbeidet som skissert er ambisiøse. Det er en klar forutsetning 
at arbeidet i delprosjektet fjordkryssinger ikke stopper opp i 2013, men at det blir kontinui-
tet fra avslutningen av mulighetsstudien i 2012 og til oppstart av prosjektarbeidet i 2014. 
2013 vil bli et viktig år for oppfølging av arbeidene i 2012, og forberedelser og etablering av 
prosjektorganisasjon for perioden 2014-2018.

Det forutsetter en klar langsiktig målsetting og finansiering, slik at langsiktige avtaler kan 
inngås med universiteter/forskningsinstitusjoner, og med konsulenter/entreprenører.
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Delprosjekt 
Energi
Delprosjekt energi skal vurdere potensialet for energiproduksjon fra de fornybare energi-
kildene vind, sol, bølger og tidevannsstrøm i tilknytning til brukonstruksjonene langs 
E39. Tre ulike konsulentselskap har gjennomført mulighetsstudier for å vurdere det tek-
niske potensialet for ulike brutyper og samband. Så langt mangler vi konkrete miljødata 
for de enkelte fjordkryssingsstedene. Det gjør at resultatene i hovedsak gjelder generelle 
muligheter for energiproduksjon langs E39 og for brutypene spesielt.

Statens vegvesen har følgende konklusjoner:
	 •	 Det	er	størst	potensiale	for	energiproduksjon	i	bølge-	og	tidevannskraftverk.
	 •	 Mangelen	på	miljødata	gjør	det	vanskelig	å	anslå	forventede	energiproduksjoner.
	 •	 Vi	tror	det	er	størst	potensial	for	energiproduksjon	ved	kryssinger	av	Bokna-
  fjorden, Moldefjorden og Bjørnafjorden. 

Behov for videre studier og målinger
På bakgrunn av konklusjonene over anbefaler vi at det blir gjennomført studier og 
måling av ressursdata i Boknafjorden, Moldefjorden og Bjørnafjorden.

Mulighetsstudiene inneholder en rekke interessante funn som bør undersøkes nærmere 
gjennom forprosjekter og innhenting av spesifikke miljødata. Dette vil gi grunnlag for en 
nærmere vurdering av potensialet på de ulike stedene og for eventuelle pilotinstallasjo-
ner i samarbeid med eksterne aktører fra forskningsinstitusjoner og energibransjen. Tek-
nologien som er kartlagt kan eventuelt testes på steder hvor vi vet miljøforholdene ligger 
til rette for energiproduksjon. Som eksempel kan dette være på allerede eksisterende bru-
konstruksjoner over elver eller fjorder. 

Bidrar til å nå klimamål
Fornybar strømproduksjon vil være positivt for klimaregnskapet for vegsektoren.

Å integrere energikonversjonsmoduler i brukonstruksjoner kan i noen tilfeller ha negativ 
innvirkning på miljøet og brukonstruksjonen. De fleste moduler vil bidra med ekstra last 
i form av krefter fra vind, bølger og strømninger i tillegg til modulenes egen vekt. Vurde-
ringene må også omfatte hensyn til fuglelivet og den marine faunaen ved fjordkryssings-
stedet i tillegg til arealbruk, støy og visuell påvirkning. 
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Det antas at det vil skje en langsiktig endring av energiforbruket i transportsektoren, og 
at flere transportmidler på sikt vil være basert på elektrisitet som drivkilde. Lokalt pro-
dusert kraft langs korridoren vil derfor også kunne få sin betydning for den infrastruktur 
som slike omlegginger krever. Dette vil vi også komme tilbake til i endelig rapport.

Ferjeavløsningsprosjekt viser seg å gi betydelig økning i trafikken. Til en viss grad er dette i 
samsvar med en ønsket utvikling i samfunnet i form av bedret mobilitet, vilkår for nærings-
livet og tilgang til større bo- og arbeidsmarkeder. Effekter for klimautslipp og energiforbruk 
vil vi komme tilbake til i endelig rapport når transportmodellen er operativ.

Energi fra bølger og tidevann 
Det kan være interessant å se nærmere på bølge- og tidevannskraft fra installasjoner i til-
knytning til flytebruer og rørbruer. Dette representerer dessuten umoden teknologi som 
det er stort behov for å utvikle videre. Det er allerede i dag enkelte teknologier som kan 
gjøre energiproduksjon mulig. Flere andre teknologier er under utvikling.  Disse krever at 
bølger og/eller tidevannsstrømmer ved fjordkryssingene bærer med seg en viss energi-
mengde. 

Mangel på miljødata har gjort det vanskelig å anslå hvor stor energiproduksjon vi kan 
forvente fra bølger og tidevanns strømninger. Det er gjort noen forsøk med grove anslag 
for å estimere kraftproduksjoner basert på antall enheter og deres nominelle effekter som 
presenteres i tabell 1-2.
  

Fjordkryssing Flytebru [GWt/km/år ] Rørtunnel [GWt/km/år ]

Moldefjord 20-235 17-200

Bjørnafjord (long) 20-230 16-196

Boknafjord 20-236 17-201

Tabell 1 Potensial til energiproduksjon fra bølge om den nominelle bølgehøyden, Hs, er større enn 1m

Fjordkryssing Flytebru [GWt/km/år ] Rørtunnel [GWt/km/år ]

Moldefjord 16-105 13–89

Boknafjord 16-105 13–89

Tabell 2 Potensial til energiproduksjon fra tidevann ved strømningshastighet større enn 0,5 m/s

Anslagene viser potensial for energiproduksjon på 20-236 gigawattimer (GWt) pr kilo-
meter og år fra bølge og 16-105 GWt pr kilometer og år fra tidevannkraftproduksjon ved 



69

FERJEFR I 

E39

kryssinger på Boknafjorden, Moldefjorden og Bjørnafjorden. Dette vil kunne være mulig 
om den nominelle bølgehøyden er større enn en meter høyde og strømningshastigheten 
er større enn 0,5 meter pr. sekund. Mest sannsynlig vil den faktiske energiproduksjonen 
være relativt lav for tidevann. For bølger vil energiproduksjonen trolig være noe høy-
ere dersom bølger og strømninger er kraftig nok. Installasjoner over 8 km i tilknytning 
til fjordkryssinger skulle teoretisk kunne produsere opp til en1 terrawattime (TWt) i året. 
Statens vegvesen bruker ca. 1 terrawattime (TWt) av strøm til bl.a. veglys, tunnelventila-
sjon og pumper i undersjøiske tunneler på hele riks- og fylkesvegnettet i året. Dette til-
svarer energiforbruket for 50.000 husstander (Norges forbruk av elektrisk strøm var ca. 
112 TWt i 2009). Potensialet er derfor betydelig.

Strømproduksjon i Boknafjorden vil ikke nødvendigvis være avhengig av at det bygges 
bru, og vil kunne også være aktuell å kombinere med den tunnelløsning som forberedes 
gjennom Rogfastprosjektet. Dette vil måtte studeres nærmere.

Dersom utstyret kan integreres i konstruksjonen, forventer vi at investeringskostnadene 
kan reduseres med 40 prosent. Det tilsvarer i så fall et kostnadsnivå under 1 NOK/kwt. 
Dette er under forutsetning at investeringskostnader for konstruksjonen ikke økes på 
grunn av økt belastning 

Ut fra forutsetningene vi har omtalt, indikeres et stort potensiale for å produsere energi 
fra fjordene dersom bølger og/eller strømninger er kraftige nok. Vi anbefaler derfor å gå 
videre med studier og målinger av ressursdata for Boknafjorden, Moldefjorden og Bjørna-
fjorden. Dette vil gi grunnlag for å estimere et mer nøyaktig potensial for energiproduk-
sjon fra bølger og tidevannsstrømmer.

Vindenergi
Vindhastighetene langs kysten er godt kartlagt. Men siden vind- og bruretning er ukjent 
har det vært vanskelig å gjøre eksakte beregninger av forventet energiproduksjon. Vinden 
løyer innover i fjordene og ut fra de vinddataene vi har til rådighet, er det er kun krys-
sing over Boknafjorden som er utsatt for vindhastigheter som kan gjøre energiproduksjon 
økonomisk gjennomførbart. 



70

FER JEFR I 

E39

Solenergi
Slik markedet for solenergi er i dag har vi ikke funnet noen merverdi ved solbasert ener-
giproduksjon. Dagens teknologi for solcellepanel utnytter i hovedsak kun direkte sol-
lys og ikke indirekte diffust sollys som vi har mest av i Norge. Vi forventer at også denne 
teknologien vil bli videreutviklet slik at det i framtiden vil være mulig å utnytte indirekte 
diffust sollys ved hjelp av solcellepanel.

Konjunkturene i energimarkedet har ikke vært en del av mulighetsstudien, men det bør 
etter vår mening innarbeides i det videre arbeidet. Energipris og etterspørsel etter forny-
bar energi er faktorer som er avgjørende for om energiproduksjon fra fornybare kilder er 
aktuelt eller ikke. 

Arbeidet med å kombinere infrastruktur og energiproduksjon vekker stor internasjonal 
interesse, både i og utenfor Europa. Det er økende oppmerksomhet rundt det å kombi-
nere bruk av kostbar infrastruktur til flere formål.
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Delprosjekt 
Gjennomføringsstrategi-
er og kontraktstyper
Delprosjekt Gjennomføringsstrategier og kontraktstyper skal vurdere hvilke  tilnærmings-
måter for planlegging, kontrahering og kontraktstørrelser som er mest effektive for et pro-
sjekt med et slikt omfang og kompleksitet. Vi viser her til egen rapport fra delprosjektet.

Delprosjektet drøfter ulike sider av en gjennomføringsstrategi. Fokus er på planproses-
sen, gjennomføring, kontraktsmessige forhold, organisering og finansiering.

Utgangspunktet for beregningene er et valgt  utbyggings- eller ambisjonsnivå med ramme 
på om lag 100 milliarder over 20 år, og som omfatter fjordkryssingene og utbedring av en 
del vegstrekninger i tillegg. Dette tilsvarer også det gjennomsnittlige tildelingsnivået som 
er foreslått til E39 med +45-rammen i etatsforslaget til Nasjonal transportplan 2014-23.

Tilnærmingen til infrastrukturutbygging avhenger av rammeverket som ligger bak og 
styrer aktivitetsnivået på området. Tilgangen til midler bestemmer hvilket ambisjonsnivå 
og tilnærming man skal legge seg på. Dette omfatter både planlegging, kontrahering, 
bygging og drift og vedlikehold.

Vi har tatt utgangspunkt i at prosjektet skal realiseres i løpet av 20 år. For gjennomfø-
ringstakten er det avgjørende at vi;
 1) klarer å få en forutsigbar planprosess. 
 2) kan gjøre enkelte planleggings- og forberedelsesaktiviteter parallelt.
 3) at vi har tilgang til midler for store og langvarige kontrakter. 

Særlig vil planstrategiene og plantyper med egnet detaljeringsgrad kunne gjøre gjennom-
føringstiden kortere. Prosjektet tillegger derfor dette stor betydning. 
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Endring av planprosess
Prosjektet ser det ikke som nødvendig eller realistisk å legge opp en planprosess for 
E39 som krever endringer i Plan- og bygningsloven. Men vi forutsetter at det er politisk 
vilje til å bruke virkemidler i dagens regelverk som sikrer økt statlig styring med plan-
prosessen. For å få forutsigbar framdrift i planprosessene er det også en forutsetning 
at konflikter og motstridende interesser blir avklart ved sentral behandling. Dette må 
nødvendigvis også skje raskere enn det som ofte er tilfellet ved dagens behandling av 
innsigelsessaker.

 
Prosjektet forutsetter videre noen tilpasninger av gjeldende regelverk (og innarbeidet prak-
sis) når det gjelder forholdet mellom detaljert reguleringsplan, ekstern kvalitetssikring KS 2, 
bevilgning og konkurranseutsetting. For å legge til rette for rasjonell framdrift og økt med-
virkning fra entreprenør i detaljprosjekteringen, ser vi for oss at avklaring av KS 2, bevilg-
ning og konkurranseutsetting skjer på et tidligere tidspunkt enn etter dagens system. Det 
vil si på grunnlag av konsekvensutredning og vedtak om «korridor», og før det foreligger 
detaljert reguleringsplan. Eksempel på korridoravklaring kan være vedtak av en områdere-
guleringsplan eller en delbeslutning på grunnlag av konsekvensutredning. 

Det er ikke tatt stilling til om plan- og godkjenningsregimet skal være statlig. Prosjektet 
mener likevel at statlig godkjenningsregime vil kunne sikre en raskere og mer forutsig-
bar planprosess for et prosjekt av stor nasjonale interesse. Prosjektet understreker at uan-
sett hvilken planprosess og beslutningsnivå som velges, må det ikke gå utover kvalitet og 
omfang på lokal medvirkning fra både private og offentlige aktører.

I delrapporten om gjennomføringsstrategi og kontraktstyper har vi lagt stor vekt på hvor-
dan planleggingen kan tilpasses et slikt ambisjonsnivå. 

Prosjektet anbefaler få og store delprosjekter over stor lengde, og framholder at kontra-
hering av entreprenør eller utbyggingskonsortium må skje tidligere enn etter tradisjonell 
reguleringsplan som er vanlig praksis i dag. 

Dette gjør det mulig for utbyggerorganisasjonene å samkjøre formell detaljert regulering 
parallelt med sine tekniske løsninger og gjennomføringsplaner. Det vil også bidra til å 
redusere antallet tidkrevende reguleringsendringer i forkant av byggefasen. Det er særlig 
for de store konstruksjonene at detaljert teknisk prosjektering og forberedelse vil kunne 
gjøres i løpet av den tiden de formelle planprosessene tar.
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Organisering av utbygging
Delprosjektet drøfter ulike måter å organisere gjennomføringen av en samlet utbygging 
av Ferjefri E39. Både en tradisjonell prosjektorganisering innenfor Statens vegvesen, egne 
utbyggingsenheter på regionalt nivå, egen utbyggingsenhet med sentral forankring og 
eget utbyggingsselskap er vurdert. Det er flere aktuelle varianter her, men organisasjons-
form vil måtte tilpasses omfang og tidsaspekt når dette er klarlagt politisk.

Det er skissert flere kontraheringsmåter. Det er spesielt viktig at entreprenør eller utbyg-
gingskonsortium engasjeres så tidlig at deres kapasitet, erfaring og kompetanse også 
kommer til nytte i prosjektutviklingen. Dette kan vi oppnå ved for eksempel å bruke kon-
kurransepreget dialog som anskaffelsesprosedyre på deler av prosjektet. 

For å få til et godt samarbeidsklima trenger vi en balansert risikofordeling i kontraktene 
og finne ordninger med insentiver som bidrar til å bygge et konstruktivt samarbeid mel-
lom rådgiver, entreprenør og byggherre. Dette har også betydning for kvaliteten på pla-
nene, utførelsen, for å spare tid, og for å få livsløpskostnadene så lave som mulig.

Finansiering og kontrahering
Finansiering er ikke tillagt stor plass i rapporten. Dette skyldes at valg av finansierings-
form i stor grad er et politisk spørsmål. 

Vi har likevel drøftet ulike former for finansiering. Det er her viktig å finne ordninger som 
sørger for tilstrekkelig tilgang på midler til å sikre en forutsigbar framdrift i kontraktene. 

Hvilke kilder midlene kommer fra er av mindre betydning. Aktuelle løsninger kan være 
etablering av fond med eller uten renter, prosjektfinansiering, og låneopptak. 
I Norge har OPS-løsninger ofte blitt et spørsmål om finansiering. Prosjektet mener imid-
lertid at det ikke noe i vegen for at en offentlig utbygger kan stå for finansiering i bygge-
fasen, også innenfor en OPS-ordning. Dette vil totalt sett kunne spare finanskostnader.

Staten har lagt opp til et system med ekstern kvalitetssikring (KS1 og KS2) for store inves-
teringsprosjekter. Slike ordninger må inn i prosjektutviklingsprosessen på et eller annet 
tidspunkt, slik at vi sikrer både ønsket om å unngå store feilinvesteringer og forutsigbar-
het for statlige utgifter og forpliktelser. 
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Vi har skissert muligheter for flere nye ordninger innen organisering, planlegging, finan-
siering og kontrahering. Prosjektet Ferjefri E39 er av en slik langsiktighet og dimensjon at 
det vil være mulig å etablere flere forsøksordninger for å høste erfaring med ulike tilnær-
minger. Det vil også være nok delprosjekter til å kunne gjøre flere slike forsøk parallelt.

Antall og størrelse på kontrakter er ikke berørt i særlig grad, da det er vanskelig å ha en 
klar oppfatning av dette på nåværende tidspunkt. Vi anbefaler imidlertid en kontrakt-
strategi med et optimalt antall kontrakter og grensesnitt som er tilpasset potensialet i 
markedet både nasjonalt og internasjonalt.  Hva som er optimalt er blant annet avhen-
gig av markedssituasjonen nasjonalt og internasjonalt, type arbeid, kompleksitet og risi-
kobetraktninger. Dette vil bli mer åpenbart og oversiktlig når vi har bedre oversikt over 
tekniske løsninger for de enkelte fjordkryssingene med tilhørende kostnadsanslag, og 
gjennom arbeidet med utarbeidelsen av planprogram og områdereguleringsplaner for 
prosjektet.

For de enkelte fjordkryssingene er lengde på parsellene, og dermed kontraktenes stør-
relse, i stor grad gitt. Det må også bygges tilførselsveger av samme standard på begge 
sider av fjorden frem til egnede tilknytningspunkt. Totalkostnadene for hver fjordkrys-
sing blir trolig så høye at det kan være aktuelt å vurdere å dele opp hver av dem i et pas-
sende antall kontrakter som gir nødvendig konkurranse.

Tilførselsvegene mellom fjord og tilknytningspunkt byr ikke på de samme teknologiske 
utfordringene som selve fjordkryssingen. Unntaket er der vi må krysse områder med spe-
sielle geotekniske eller geologiske utfordringer. 

Valg av gjennomføringsstrategi og oppdeling i delprosjekter og enkeltkontrakter, kan gis 
et innhold og en form som henvender seg til et stort marked både nasjonalt og internasjo-
nalt, og som bør kunne gi god konkurranse om oppdragene.
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Dialog med bransjen
Før kontraktstrategien fastsettes er det nødvendig og nyttig å drøfte spørsmål om gjen-
nomføring og kontraktsformer med bransjens aktører både nasjonalt og internasjonalt. På 
nasjonalt nivå er det etablert en policygruppe som vil være et egnet forum for denne type 
spørsmål. I tillegg bør spørsmålet drøftes med de enkelte aktørene i bransjen. Det er også 
dialog med utenlandske aktører. Dialogen har vist at det er stor interesse for det norske 
og skandinaviske markedet innen infrastruktur fra internasjonale entreprenører og råd-
givere. Det har sammenheng med den internasjonale konjunktursituasjonen, men også 
at det utlyses større kontrakter og at entreprenørene og rådgiverne oppfatter oppgavene 
som interessante og utfordrende.

Flere av de store globale og europeiske aktørene har etablert avdelinger i Skandinavia/
Norge, inngått samarbeid eller kjøpt lokale aktører for å komme seg inn på det skandina-
viske markedet. 

Dialog med bransjen viser at både internasjonale og nasjonale aktører kan møte et bety-
delig større volum på samferdselssiden. Forutsetningen for en slik utvikling ligger i et 
forutsigbart og langsiktig aktivitetsnivå.
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Illustrasjon: Hengebru i stål over Boknafjorden (Aas Jakobsen)
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Teknologiforskning og 
kompetanseoppbygging
Grensesprengende fjordkryssinger krever satsning på kompetanseheving kombinert med 
målrettet forskning og utvikling både internt og eksternt. Skal den forespeilede fremdrift-
en på teknologiutviklingen relatert til ferjefri E39 holde, må denne satsningen iverksettes 
nå. Dette er en forutsetning for å sikre gjennomføringsevne for bygging av konstruksjon-
er som kan dokumenteres teknisk gjennomførbare på konseptnivå. 

Realisering av store  fjordkryssinger blir stadig mer aktuelt, og det må arbeides målrettet 
for å kunne bevege seg fra konseptstadiet til et detaljeringsnivå for tradisjonelle forpro-
sjekt og videre til prosjektering og bygging.

Det dreier seg om fjordkryssinger som er grensesprengende, både i forhold til bruk av tra-
disjonelle brukonstruksjoner og anvendelse av kjent teknologi fra marine konstruksjoner 
til fjordkryssinger. Det er bygd lange hengebruer på verdensbasis, men norske hengebruer 
er spesielle ut fra at det lave trafikkvolumet tilsier en slankere konstruksjon enn det som 
er normalt elles. Mens vanlige hengebruer baserer seg på faste fundamenter og ett hoved-
spenn over fjorden, åpner marin teknologi for at en kan utnytte selve fjorden som grunn-
lag for fundamentering av bærende elementer. Både i forhold til flytebruer og rørbruer, og 
i form av flytende fundamenter til skråstag-/hengebruer. Vi har to flytebruer i Norge, og 
det er også bygd flytebruer i andre land, for eksempel Nord-Amerika og Japan. Det er ikke 
bygd rørbruer til samferdselsformål, men offshore-industrien har utviklet relevant rørbru-
teknologi for transport av olje og gass, for eksempel fra Ormen Lange-feltet.

Realisering av lange fjordkryssinger (over 1600–1700 meter) vil kreve en betydelig og 
målrettet forsknings- og utviklingsinnsats før en har tilstrekkelig grunnlag for å utar-
beide forprosjekt og byggeplaner. Selv om en i dag har tradisjonell bru-teknologi som en 
vet vil kunne utvikles videre, og annen relevant marin eller skipsteknisk teknologi som 
vil kunne tilpasses ny anvendelse for samferdselsformål, er det fortsatt mye som mangler 
for at Statens vegvesen skal kunne starte opp noen av de gjenstående ekstreme fjordkrys-
singsprosjektene. Det er mulig å fastslå at slike prosjekt vil være teknisk gjennomførbare i 
framtiden, men det betyr ikke at etaten eller andre evner å sette i gang konkret prosjekter-
ing og bygging av slike prosjekt uten målrettede forberedelser. 
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Gjennomføringsevne er derfor ikke det samme som å fastslå teknisk gjennomførbarhet. 
Gjennomføringevne vil mellom annet innebære:
	 •	 Å	ha	et	utvalg	av	ulike	konsept	innenfor	hengebruer,	flytebruer,	rørbruer,	eller	
  kombinasjoner slik at en har et konsept som tilfredsstiller aktuelle krav for den 
  konkrete lokaliseringen. Det kan være bredde og dybde, bunnforhold, naturlaster 
  (for eksempel vind, bølger og strøm), skipstrafikk, miljøforhold, osv.
	 •	 Å	ha	personell	med	nødvendig	kompetanse.	Som	ansvarlig	byggherre	og	eier	av	
  slike konstruksjoner vil det kreve oppbygging av betydelig kompetanse, uansett 
  valg av kontraktsform ved gjennomføring. Slik kompetanseoppbygging er en klar 
  forutsetning både for både den delen som går på gjennomføring/utførelse av 
  kryssingene, men i like stor grad en forutsetning for Vegdirektoratets myndig-
  hets-/godkjenningsfunksjon.
	 •	 Teknologiforskning	er	en	forutsetning	for	å	framskaffe	nødvendig	grunnlag	for	
  både teknologiutvikling, regelverk og kompetanseoppbygging. Slik forskning vil 
  omfatte beregningsverktøy, stokastisk respons av ulike lastsituasjoner, usikker-
  heter, osv. Det vil også naturlig innebære validering av beregningsmodeller 
  gjennom målinger, gjennom laboratorietester eller full-skala målinger.
	 •	 Regelverk	som	grunnlag	for	skisse-prosjekt,	forprosjekt	og	prosjektering.	Det	
  gjelder alle typer dimensjoneringskriteria, lastforskrifter, prosjekteringsregler, 
  sikkerhetsforskrifter, osv. 

Denne forskningsdelen forutsetter at relevante universitetsmiljøer blir engasjert. Arbeidet 
må være langsiktig (mer enn 4 år) i det det vil involvere stipendiatstillinger/doktorgrads-
studier og mastergradsoppgaver i tillegg til professorer og annet fagpersonell. Arbeidet 
må så langt mulig bygges opp slik at det fortløpende vil bidra med kunnskap på områder 
som er kritiske i forhold til å bevege seg fra beregninger på konseptnivå til et gjennom-
føringsnivå.

Universitets- og forskningsinstitusjonene har en begrenset kapasitet til å gjennomføre 
slikt arbeid. Det er derfor viktig å få gjort nødvendig planlegging og oppstart av dette 
teknologiutviklingsarbeidet, slik at tilgjengelig personell ikke bindes opp i andre store 
utviklingsprosjekter. Det vil være naturlig og svært ønskelig å la dette bli en fortsettelse 
av arbeidet med dokumentering av gjennomførbarhet som forventes i stor grad å være 
ferdig i løpet av 2012.

Forsknings- og utviklingsarbeidet bør planlegges og gjennomføres med teknologimiljøet 
knyttet til NTNU i Trondheim som en hovedpartner. Det må planlegges slik at det alltid 
vil ligge i forkant av arbeid med spesifikke fjordkryssingsprosjekt, slik at en til enhver tid 
har nødvendig forskningsmessig grunnlag for skisse- og forprosjekt, og konkret bygge-
prosjektering.
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Dette teknologiforskningsarbeidet må legges opp til å dekke alle typer og kombinasjoner 
av alternative kryssingsmetoder, og uavhengig om fasen med dokumentasjon av gjen-
nomførbarhet er gjort internt i etaten eller av eksterne.

Markedet for konsulent- og entreprenørtjenester i Skandinavia og Nord-Europa har tro 
på, og er forberedt på å delta i nye  fjordkryssingsprosjekt. Dette er vist gjennom bred del-
tagelse i konkurransepreget dialog i mulighetsstudien av Sognefjorden.
 

Utfordringen når det gjelder ekstreme fjordkryssinger er ikke lengre å finne ut om det er 
teknisk mulig, men å forberede oppstart, prosjektering og bygging av konkrete prosjekt. 

Forsknings- og universitetsmiljøer er interesserte i å komme i gang med den teknologi-
forskningen som er et nødvendig grunnlag for å bevege seg fra nåværende konseptnivå 
til prosjektering og bygging. 

Hvor lang tid dette arbeidet vil ta avhenger delvis av hvilke bruløsning som er aktuell. 
Uansett kan dette arbeidet bli gjennomført parallelt med øvrige planprosesser, slik at det 
ikke oppstår forsinkelser når politiske vedtak blir fattet.
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