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Litt interninfo først…

● 1.9.2017 ble Vegavdelingen etablert etter en 
omorganisering av veg- og transportområdet

● Et ledd i virksomhetsstrategien til Statens vegvesen

● Vegavdelingens hovedmål er å utvikle og ta vare på 
vegnettet på en profesjonell måte

● Hele tunnelområdet er nå samlet inn under Tunnel og 
betongseksjonen

– Hele livsløpet plan-bygge-drifte-vedlikeholde-forvalte

– Alle relaterte tekniske fag er samlet i en enhet, sammen 
med tunnelforvaltningen (FDV-system, sikkerhet, 
forskrifter)

– Alt av tunnelrelatert regelverk utvikles i samme enhet

– Alt av tunnelrelatert FoU og innovasjon i samme enhet

Vegdirektoratet, Vegavdelingen
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Hva ligger foran oss?

● Handlingsprogrammet 2018-2023 er 
gjennomføringsplanen for NTP 2018-2029

– Hele 50 store prosjekt skal være i arbeid 

– Vi åpner 30 prosjekt – det vil si ett prosjekt
hver tiende uke

– Til sammen: 440 km ny riksveg

● Utbedret og ferjefri E39 (del av NTP)

– 40 tunneler med samlet lengde ca. 300km 

● Tunneloppgradering

– Tilfredsstille krav i tunnelsikkerhetsforskriftene

– Utbedring av forfall i tillegg, inkl. bergsikring

– Totalt 20 mrd. for alle 224 tunnelene (173 gjenstår)
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Pågående og kommende vegprosjekter med tunnel

Smått og stort innen tunnelprosjekt
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Hovedprioriteringer 
Handlingsprogrammet 2018-23

● Legger til rette for fremtidens transportsystem

● Reduserer etterslepet, særlig for tunnel

● Utbygging av viktige vegforbindelser

● Effektiv gjennomføring

– Kostnadskontroll

● Byområdene
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Plan for fullføring av prosjektet innen 20 år

Utbedret og ferjefri E39
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• Krever årlig
investeringskostnad på
5-20 milliarder kroner



Interaktivt statuskart https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/ferjefriE39 

Utbedret og ferjefri E39
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Utviklingsstrategien revideres

• Februar 2018: Ny strategi ferdigstilles 
samtidig med handlingsplanen

• NTP opprettholder målet om å bygge ut E39 til 
ferjefri standard

• Endringer i NTP

– Flere E39-prosjekter er inne:

• Tre av de store fjordkrysningene (Rogfast, 
Bjørnafjorden og Møreaksen).

– Halsafjorden omtalt (forutsetter kostnadskutt –
kan eventuelt komme inn som pilotprosjekt)

– Sterkt fokus på kostnadskutt – reduksjoner mulig 
som resultat av teknisk utvikling

NTP 2018 – 2029: Utbedret og ferjefri E39
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Hva kreves for å få det til?

Utbedret og ferjefri E39

18.04.2018

● Utvikling av ny teknologi og mer kunnskap
– Fem fjordkryssinger svært krevende

– Ser på «offshore-metodikk» for teknologiutvikling og 
kvalifisering

– Undersøker strøm-, vind- og bølgeforhold

● Kompetansebygging
Om lag 50 PhD’er fra NTNU, Chalmers og UiS, inkludert 
postdoc-stillinger

● Finansiering
– Utviklingskostnader: 5 prosent av byggekostnadene for

hvert prosjekt. Forutsetter bevilgninger tidligere enn i 
tradisjonelle veiprosjekt



Tunnelutbedringsprogram

● 11,8 mrd. kr i 2018-2023, 2,7 mrd. kr etter 2023

● Krav i forskriften innfris 

– innen 2021 på det transeuropeiske vegnettet

– innen 2023 på øvrig riksvegnett

● Samtidig utskifting av tunnelutstyr 

● Gjenstår 173 tunneler

– 19 i 2018 og 35 i 2019
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FoU – Miljøvennlig sprengning

● Vegdirektoratet ved Tunnel- og betongseksjonen har så vidt 
dratt i gang et FoU-prosjekt med søkelys på mer 
miljøvennlig sprengning.

● Fire hovedområder:

1. Redusere omfang av plast til vannmiljø (ytre miljø)

2. Redusere omfang av uomsatte eksplosiver (sikkerhet, 
arbeidsmiljø, ytre miljø)

3. Forbedre kvalitet av tunnelkontur (sikkerhet, ytre miljø -
redusert bruk av betong)

4. Redusere konflikter og bekymring med bakgrunn i 
vibrasjoner fra sprengning (ytre miljø)

18.04.2018

Tunnelsprengning



FoU – Miljøvennlig sprengning

● Vegdirektoratet ved Tunnel- og betongseksjonen vurderer 
om innovasjonspartnerskap kan være veien å gå for å få 
utviklet og produsert et miljøvennlig, sikkert og nøyaktig 
tennsystem i markedet.

● En slik tennsystem vil kunne får positiv innvirkning på alle 
fire FoU-hovedområdene.
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