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Status for prosjektet pr. 01.02.21. 

Erfaringer og tanker om valgt 
gjennomføringsmodell
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E39 Svegatjørn - Rådal

Kort om prosjektet

● E39: 15 km hovedveg (4 felt) fra Svegatjørn i Os kommune til 
Fritz C. Riebers veg i Bergen kommune, hvorav 13 km er i tunnel.

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

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

● Prosjektet et av de største vegprosjekter som så langt er 
gjennomført av Statens vegvesen i Norge (i alle fall målt i kroner)

● Planlegging styrt av SVV. Gjennomføring av anleggsarbeider i 
byggherrestyrte enhetspriskontrakter

● Hvordan vil den ferdige vegen se ut? Se film på YouTube her.

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


E39 Svegatjørn - Rådal

Samfunnsmål (fra Stortingsprop.)

- Bidra til en mer effektiv og trygg E39 Kyststamveg. 

- Gjøre potensielle næringsarealer i Os kommune tilgjengelig for 
utvikling. 

- Utvide eksisterende bo- og arbeidsmarkedsregioner. 

- Gi mulighet for å utvide eksisterende næringsarealer i Rådalen ved at 
dagens lokaltrafikk ledes utenom. 
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E39 Svegatjørn - Rådal

Effektmål (fra Stortingsprop.)

- Redusert reisetid mellom Os og Bergen med 17 minutter.
(12-13 min kjøretid fra Svegatjørn – Hop på ny E39, minst en halvering av den tiden en bruker i dag).

- Redusert tid i kø på hovedvegnettet i «Laguneområdet». 

- Redusert tid i kø ved Skjoldskiftet.

- Økt regularitet mellom Os og Bergen vinterstid. 

- Redusert belastning på ytre miljø og nærmiljø langs eksisterende trasé. 
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E39 Svegatjørn - Rådal

Stortingsvedtak

Prosjektet ble formelt vedtatt gjennomført i Stortinget den 
18.11.14.

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

Finansiering (etterskuddsvis innkreving av bompenger):

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

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

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

Sum 200 2 400 3 900 6 500
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https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=60537


Entrepriseinndeling / kontrakter
K11 Rådal-Nordås-Flyplassvegen

(veg, tunnel og betong)

Entreprenør: Implenia AS
Kontraktssum: 1,4 mrd. 2015-kr. (eks. mva.) 

K10 Svegatjørn-Fanavegen 
(veg, tunnel og betong)

Entreprenør: Veidekke AS
Kontraktssum: 2,3 mrd. 2015-kr. (eks.mva.)

K20 Elektro og styring

Entreprenør: Magnus M. Thunestvedt AS / ABB AS
Kontraktssum: 382 mill. 2018-kr. (eks. mva)

E39 Svegatjørn - Rådal

I tillegg har vi ca. 15 andre, større 
og mindre kontrakter. 



E39 Svegatjørn - Rådal

Overordnet om framdrift

Kontrakter K11 / K10 signert:     29.06.15 / 28.08.15

Oppstart anleggsarbeider, Bergen (K11): sept-15

Oppstart anleggsarbeider, Os (K10): okt-15

Kontrakt K20 signert: 06.09.18

Oppstart anleggsarbeider, elektro (K20): jan-19

Vegåpning: sommeren-22
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E39 Svegatjørn - Rådal

Framdrift tunneler (1 av 3)

* Skogafjellstunnelen (Veidekke) 

- første salve fra Svegatjørn 23.02.16
- første salve fra Endalausmarka 15.08.16

- gjennomslag første løp: 22.02.17
- gjennomslag andre løp: 31.03.17

- ferdig sprengt 2.890 m: mars -17

- ferdig innredet: desember-18

- elektro startet sine arbeider i tunnelen: januar-19
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https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/e39svegatjornradal/framdrift/skogafjellstunnelen?lang=nn


E39 Svegatjørn – Rådal  (Skogafjellstunnelen)
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E39 Svegatjørn - Rådal

Framdrift tunneler (2 av 3)

* Lyshorntunnelen (Veidekke)

- første salve tverrslag, Hamre 08.02.16
- første salve hovedtunnel, Hamre 11.04.16
- første salve fra Endalausmarka 02.05.16

- ferdig sprengt: 18.370 m:  13.05.19

- ferdig innredet

- elektro startet sine arbeider i tunnelen: 01.10.19
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http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/e39svegatjornradal/framdrift/lyshorntunnelen?lang=nn


E39 Svegatjørn – Rådal  (Lyshorntunnelen)
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E39 Svegatjørn - Rådal

Framdrift tunneler (3 av 3)

* Rå- og Søråstunnelene (Implenia)

– første salve fra Flyplassvegen 18.03.16

- ferdig sprengt 6.605 m:  mars-18

- ferdig innredet: juni-19

- elektro startet sine arbeider i tunnelen: mai-19
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http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/e39svegatjornradal/framdrift/r%C3%A5-og-s%C3%B8r%C3%A5stunnelene?lang=nn


E39 Svegatjørn – Rådal  (Rå- og Søråstunnelene)
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E39 Svegatjørn - Rådal

Framdrift dagsoner pr. 01.02.21

- Alle større konstruksjoner og tunnelportaler er ferdig støpt

- Dagsoner ved Svegatjørn, i Endalausmarka og ved Flyplassveien er ferdigstilt

- Stor aktivitet i dagsoner på Nordås / Sørås og i Rådal

- Fritz C. Riebersvei er innsnevret til 2-felt ved Bohus, det samme er
Flyplassveien ved Skeievatnet (ett felt i hver retning)

- Elektro er godt i gang med sine arbeider i alle dagsonene
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«Før og etter» - illustrasjon fra 2014
Dagsone Svegatjørn

Til Stavanger

Til Bergen

Skogafjellstunnelen
mot Bergen

Os

10.02.21

E39
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E39 Svegatjørn - Rådal

Dagsone Svegatjørn – mot sør 26.11.20
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E39 Svegatjørn - Rådal

Dagsone Svegatjørn – mot nord 26.11.20
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Ferdig veg – illustrasjon fra 2014
Dagsone Endalausmarka

Lyshorn-
tunnelen

Bergen

Skogafjells-
tunnelen

Kvernatjørna
Deponiområde

Ny fylkesveg
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Søfteland
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E39 Svegatjørn - Rådal

Dagsone Endalausmarka 26.11.20
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Dagsone Rådal –
illustrasjon av ferdig anlegg fra 2014

LagunenRåtjern
Råtunnelen

Byggeren
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E39 Svegatjørn - Rådal

Dagsone Rådal – mot øst 07.01.21
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E39 Svegatjørn - Rådal

Dagsone Rådal – mot vest 07.01.21
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E39 Svegatjørn - Rådal

Dagsone Flyplassvegen –
illustrasjon av ferdig anlegg fra 2014.



E39 Svegatjørn - Rådal

Dagsone Flyplassvegen 07.01.21
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E39 Svegatjørn - Rådal

Dagsone Nordås / Sørås – bilde fra 2014.



Dagsone Nordås / Sørås –
illustrasjon av ferdig anlegg fra 2014.
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E39 Svegatjørn - Rådal
Dagsone Nordås, 07.01.21
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E39 Svegatjørn - Rådal

Dagsone Sørås, 07.01.21

10.02.21 Entrepriserettsforeningen



E39 Svegatjørn - Rådal

Erfaringer og tanker om valgt gjennomføringsmodell

- Enhetspriskontrakter, vegbygging på 1,4 og 2,3 mrd. kroner (eks. mva.)
- Tildelingskriterium: laveste pris  (og ingen forhandling)
- 6-7 års byggetid – det som var «beste kunnskap» da vi begynte, både mht.

utførelse og kontraktstyper,  er ikke nødvendigvis det når vi nå nærmer oss
ferdigstillelse.

- Er entreprenørene i stand til å håndtere så store kontrakter?
(setter man i verste fall hele firmaet på spill?)

- Er rådgiverne i stand til å håndtere så store kontrakter?
- Er vi selv i SVV i stand til å håndtere så store kontrakter? 
- Svært stor belastning på nøkkelpersonell på alle sider – over lang tid, 

blir dette tatt tilstrekkelig på alvor?
- Høgt konfliktnivå i enhetspriskontrakter – må det være sånn?
- Tror vi at andre kontraktsformer (totalentrepriser, samspill el.l) 

vil gjøre ting enklere / dempe konfliktnivået 
Entrepriserettsforeningen10.02.21



E39 Svegatjørn - Rådal

Største tvistesaker / største tilleggskrav

Vi er så langt stevnet for 6 forhold (i 5 ulike søksmål) i den store kontrakten vi har 
med  Veidekke:

- Hvilket ansvar har vi som byggherre ifht. byggherreforskriften /
har vi avsatt tilstrekkelig byggetid? (ankesak i Gulating april-21)

- Kostnader knyttet til infiserte masser (ankesak i Gulating, ?)
- Kostnader knyttet til håndtering av forurensede masser (bunnrensk)

(sak i Bergen tingrett mars-21)
- Kostnader knyttet til masseflytting Endalausmarka

(sak i Bergen tingrett mai-21)
- Kostnader knyttet til masseflytting Svegatjørn (forlik februar-21)
- Kostnader knyttet til flypassasjeravgift (sak i tingretten des-20, venter på dom)

- Svært stor avstand mellom partene i sluttoppgjøret.
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E39 Stord – Os (Hordfast)

Status for prosjektet pr. 01.02.21. 

Tanker om gjennomføringsmodell

10.02.21 Entrepriserettsforeningen



E39 Stord – Os 

Kort om prosjektet

● E39: 55 km hovedveg (4 felt) fra Ådland på Stord til 
Svegatjørn i Bjørnafjorden kommune, hvorav 6-7 
tunneler med samlet lengde på ca. 15 km er i tunnel.

● Bro over Langenuen, ca. 1,7 km

● Bro over Bjørnafjorden, ca. 5,5 km

● Forslag til styringsmål:  38,5 mrd. 2021-kroner

● Arbeid med reguleringsplan er påbegynt. 
Planlegging styrt av SVV. 



E39 Stord - Os

Samfunnsmål (fra forslag til NTP 2022 - 2033)
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E39 Stord – Os 

Effektmål (for det bygde prosjektet)
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E39 Stord - Os

Overordnet om framdrift

Kommer prosjektet med i NTP 2022 – 2033                                        ????

Første forslag til reguleringsplan ferdig våren-22

Endelig stadfestet reguleringsplan:: våren-23

Utlysing av kontrakter for anleggsarbeider høsten – 23 (?)

Oppstart anleggsarbeider: 2025 (?)

Vegåpning: 2032 (?)
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Finansiering
E39 Stord - Os

● IKKE endelig vedtatt
● FORELØPIG fordeling: 24,0 mrd. i statlige midler, 14,0 mrd. i bompenger
● 2 bomstasjoner, en på hver bro (?)
● Bompengesatser (?)
●



Kontraktstrategi
E39 Stord - Os

● Jobbes med nå – ikke ferdig
● Byggherren ønsker få grensesnitt
● Trolig i hovedsak totalentrepriser, med prekvalifisering, dialog / forhandling og 

flere tildelingskriterier
● Hele broen over Bjørnefjorden i en entreprise (?)
● 4 – 6 andre entrepriser (?)
● Blir uansett oppdeling (svært) store kontrakter – utelukker det norske tilbydere???

● Planlegger markedsdag(er) ila. våren 2021, med tilbud om påfølgende 1-1-møter 
med aktuelle tilbydere, for å få deres innspill til kontraktstrategi.



Skisser av bro over Langenuen -
E39 Stord - Os



Skisser av bro over Bjørnafjorden 
E39 Stord - Os
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