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TUNNELREHABILITERING ALTERNATIVE LØSNINGER 

 

 

Vedtak fra FSK 13.04.21 og vedtak fra styret i Frøya næringsforum ettersendes. 
 

 

 

Forslag til vedtak i formannskapet 13.04.21: 

 

Basert på likelydende funn i analyser gjort av Sweco og Rambøll, spesielt begrunnet i beredskap og 

sikkerhet, anbefaler Frøya kommune følgende:  

 

1. Frøyatunnellen suppleres med en rømningstunnel, som et minimumsalternativ 

2. Rømningstunnelen finansieres av Trøndelag Fylkeskommune 

 

Viser det seg at det finnes interesse fra lokalt næringsliv å bidra i etablering av en fullverdig tunnel, bør 

dette utredes raskt. 

 

3. Etablering av en fullverdig tunnel må utredes 

4. Frøya Næringsforum, som representant for lokalt næringsliv, tar ansvar for utredning og 

etablering av et OPS-prosjekt (OffentligPrivat Samarbeid) med hensikt å etablere et nytt 

tunnelløp 

5. OPS-prosjektet skal også inkludere finansieringsløsninger 

 

Frøya kommune forutsetter at valg av løsning og gjennomføring må skje i tett dialog med og med 

konsensus fra kommune, næringsliv og andre samfunnsinteresser. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.06.2020 sak 187/20 

 

Vedtak: 

Frøya kommune henstiller og ber Fylkeskommunen om å utarbeide en konkret og omfattende 

konsekvensutredning av gjennomføringen av tunelloppgraderingen. De ulike alternativer for gjennomføring 

med samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser må belyses, inkludert vurdering av nytt tunnelløp, samt 

parallelt utbedringsarbeid for begge tunnelene. 

 

Ferjeforbindelse i byggeperioden må også vurderes.  Ferjeleiene kan senere inngå i en beredskapsløsning. 

 

Enstemmig. 
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Formannskapets behandling i møte 16.06.20: 

 

Følgende omforente forslag til tillegg i vedtak ble fremmet: 

 

Ferjeforbindelse i byggeperioden må også vurderes.  Ferjeleiene kan senere inngå i en beredskapsløsning. 

 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 18.06.2020 sak 43/20 

 

Vedtak: 

Frøya kommune henstiller og ber Fylkeskommunen om å utarbeide en konkret og omfattende 

konsekvensutredning av gjennomføringen av tunelloppgraderingen. De ulike alternativer for gjennomføring 

med samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser må belyses, inkludert vurdering av nytt tunnelløp, samt 

parallelt utbedringsarbeid for begge tunnelene. 

Ferjeforbindelse i byggeperioden må også vurderes. 

 

Enstemmig. 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte 18.06.20: 

 

Rep. Nils Jørgen Karlsen erklærte seg inhabil som saksbehandler. 

 

Formannskapets siste setning i innstilling: 

  

Ferjeleiene kan senere inngå i en beredskapsløsning. 

 

Falt med 15 mot 7 stemmer avgitt av Steven Crozier, Jon Asbjørn Jektvik, Lene Dahlø Skarsvåg, Remy 

Strømskag, Eirik Johansen Bjørgan, Rachel Tørum og Arvid Hammernes. 

 

Vedlegg: 

 

 Aas Jakobsen – anbefaling sammendrag Frøya 

 Aas Jakobsen – anbefaling sammendrag Hitra 

 Aas Jakobsen – Hitra og Frøya 

 Sweco – Endelig rapport Frøyatunnelen 

 Rambøll – rapport verdianalyse 

 Referat fra styringsgruppemøte i næringsforumet 09.04.21 ettersendes 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunen har vært i dialog med Fylkeskommuenen siden januar 2020. Et første møte ble gjennomført i mars 

2020, der rehabilitering av Frøya- og Hitratunnelen var tema. Politisk vedtak i Fylkeskommunen var planlagt i 

juni 2020. I utgangspunktet ble det fra Fylkeskommunens side planlagt gjennomslipp i tunnelen ett antall 

ganger pr dag og stengt natt. Planen baserte seg på en utredning gjennomført av firmaet Aas Jakobsen. Vi 

samarbeidet godt med Hitra kommune i denne fasen. 

Det ble tidlig klart at Fylkeskommunens plan for rehabilitering av tunnelene medførte store konsekvenser for 

samfunnet på Frøya; for næringsliv, private, skole, helse, brann & redning etc.  

 

I kommunestyrets møte 18.06.2020 – sak 43/20 – ble følgende vedtak fattet: 

 
Frøya kommune henstiller og ber Fylkeskommunen om å utarbeide en konkret og omfattende 

konsekvensutredning av gjennomføringen av tunelloppgraderingen. De ulike alternativer for gjennomføring 
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med samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser må belyses, inkludert vurdering av nytt tunnelløp, samt 

parallelt utbedringsarbeid for begge tunnelene.  

Ferjeforbindelse i byggeperioden må også vurderes. 
 

Et nesten likelydende vedtak ble fattet i Hitra kommune. Kun siste setning ble endret: 

 

Ferjeforbindelse under og etter byggeperioden må også vurderes. 

 

Med utgangspunkt i kommunenes vedtak, ga Fylkeskommunen oppdrag til Sweco, der de også skulle vurdere 

de samfunnsøkonomiske konsekvensene av tunnelrehabiliteringen.  

Frøya næringsforum, i samarbeid med Hitra Næringsforening tok initiativ til å samle næringslivet i 

kommunene. Det ble gjennomført flere møter der innspill fra næringslivet, Guri Kunna vgs, Frøya Brann & 

Redning og fra Helsetjenesten ble diskutert. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse og ei referansegruppe 

ble etablert. 

I tillegg ble det tatt et initiativ av Frøya Næringsforum for å gjennomføre en alternativ vurdering – en 

verdianalyse – der man også tok hensyn til øyregionens posisjon som den viktigste havbruksregionen i Norge 

samt utviklingsmulighetene og forventet befolkningsvekst. Frøya Næringsforum engasjerte firmaet Kruse 

Larsen v/ Bjarne Håkon Hanssen, som i sin tur engasjerte firmaet Rambøll for utførelsen av verdianalysen. 

 

Av utredninger har vi da: 

 

1. Aas Jakobsen – teknisk gjennomføring av rehabilitering 

2. Sweco – samfunnsøkonomiske konsekvenser 

3. Rambøll -Verdianalyse 

 

Aas Jakobsen-analysen er kun en vurdering av den tekniske gjennomføringen av rehabiliteringen samt 

kostnader relatert til det. Den blir i både Swecos og Rambølls vurderinger omnevnt som 0-alternativet. 

 

Fylkeskommunens tidslinje 

 

• 050321 - Styringsgruppemøte  

• 150421 – Vedtak Kommunestyret Frøya (Høring) 

• 150421 – Vedtak i Kommunestyret Hitra (Høring) 

• 210421 - Styringsgruppemøte 

• 070421 - Hovedutvalg for veg Fylkeskommunen - Orienteringer 

• 120521 - Skrivefrist beslutningssak 

• 260521 - Hovedutvalg for veg Fylkeskommunen – Beslutningssak 

• 150621 - Fylkestinget - Beslutningssak 

 

Sweco-rapporten 

 

Viktige faktorer: 

 

• TrFk budsjett for tunnelrehabilitering – de avsatte midlene dekker i utgangspunktet ikke kostnaden for 

rehabilitering av tunnelene 

• Tunnelforskriften (5% stigning) – Forskriften sier at man ikke kan bygge tunneler med en stigning 

som overstiger 5%. Både Frøya- og Hitratunnelen har en stigning på 10% 

• Sikkerhet/ beredskap – Risikoanalyse 2019/ Safetec -analysen sier at man skal ha mulighet til å 

komme seg ut av tunnelen 

• Stigning – 7% - det er i nyere tid gitt dispensasjon for bygging av tunneler med 7% stigning 

• Nytt tunnelløp ( T5,5 – T8,5 – T10,5) – «T» beskriver diameter på tunnel. T5,5 er en smal, en-fils 

tunnel, T10,5 er en to-fils tunnel 

• Ferge – i anleggsperioden/ som beredskap 

 

Hel 7 forskjellige alternativ er vurdert av Sweco: 

 

1. Rehabilitering av dagens tunnel 

2. Ferge i anleggsperioden 
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3. Ferge i anleggsperioden + beredskapsferge 

4. Erstatningstunnel (5% - T10,5 – 8,1 km) 

5. Parallell tunnel (7% - T8,5 – 7,3 km) 

6. Rømningstunnel (10% - T5,5 – 5,3 km) 

7. Nye tilkomstløp (5% - T10,5 – 7,1 km) 
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Alternativ 1 - Rehabilitering dagens tunnel 

 
Alternativ 1 Egenskaper
Rehabilitering av dagens tunnel Kl. 06:00 - 20:00. Tunnel åpen. Toveis trafikk

Nattestenging Kl. 21:30. Kolonnekjøring i begge retninger

Kl. 24:00. Kolonnekjøring i begge retninger

Utrykningskjøretøy kan passere

Anleggsperiode: 18 måneder

Frøya

Hitra

Sistranda

Fillan

Flatval

Hammarvika

Nord Hammarvik

Kjerringvåg

 
 

• Nattarbeid med tidsbestemte kolonner – åpent for normal trafikk dagtid (Anslått byggetid 18 måneder) 

• Gjennomføringsmodell og arbeidsomfang er direkte overførbar til Hitratunnelen. Det er derfor skissert 

gjennomføringsmodell for enkeltvis utbedring (35mnd) og samtidig/delvis samtid utbedring (20mnd). 

Total byggetid med trafikkulemper er anslått til henholdsvis 35 mnd. og 20 mnd.  

 

Alternativ 2 og 3 - Ferje i anleggsperioden - beredskapsferge 

 
Alternativ 2 Egenskaper
Midlertidig ferje i anleggsperioden Anleggsperiode: 11 måneder

Hammarvika (ny kai) - Kjerringvåg

Ca. 5,5 km overfart, 20-25 min.

Ekstra reisetid på + 35 - 40 min. inkl. venting

1/2 times frekvens på dagtid

Flatval vurderes som ikke aktuell for kai på Frøya

Nord Hammarvik er alternativ for ferjekai Frøya

Fergetakst?

Vil være trafikkavisende

Frøya

Hitra

Sistranda

Fillan

Flatval

Hammarvika

Nord Hammarvik

Kjerringvåg

 
 

• Leie/ kjøp av mobile fergekaier 

• Oppstillingsplasser 

• Anleggsperiode 11 måneder 

• Ekstra reisetid 

• Plassering av fergekai: Nordhammarvika 
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Alternativ 4 - Ny erstatningstunnel 

 
Alternativ 4 Egenskaper
Ny undersjøisk tunnel som erstatning Nytt tunnelløp bygges først. 

for dagens Gammel tunnel blir rømningstunnel

Tunnelklasse C. T10,5

Max 5 % stigning

Tunnellengde: 8,2 km (1,6 Km mer enn i dag)

Lengre reisetid for personbil. Bedre stigningsforhold

for tunge kjøretøy

Bedre sikkerhet/økt trygghet

Frøya

Hitra

Sistranda

Fillan

Flatval

Hammarvika

Nord Hammarvik

Kjerringvåg

 
 

• Erstatte dagens tunnel 

• Gammel tunnel blir rømningstunnel 

• 5% - T10,5 – 8,2 km 

• Bedre sikkerhet / økt trygghet 

• Finansiering – forutsetter lokale bidrag 

• Anslått kostnad: 2,7 milliarder 

 

Alternativ 5 - To parallelle løp 

 
Alternativ 5 Egenskaper
Ny undersjøisk tunnel Nytt tunnelløp bygges først. 

i tillegg til dagens Toveis kjøring i nytt tunnelløp mens dagens

rehailiteres

Enveiskjøring i hvert løp i permanent situasjon

Tunnelklasse ny tunnel, T8,5

Max 7 % stigning

Tunnellengde: 7,8 km

Lengre reisetid for personbil. Bedre stigningsforhold

for tunge kjøretøy

Bedre sikkerhet/økt trygghet

Frøya

Hitra

Sistranda

Fillan

Flatval

Hammarvika

Nord Hammarvik

Kjerringvåg

 
 

• Nytt tunnelløp bygges først 

• Ved permanent situasjon – enveiskjøring i tunnel 

• 7% - T8,5 – 7,8 km 

• Bedre sikkerhet / økt trygghet 

• Forutsetter avvik (ikke 5% - tunnelforskriften) 

• Finansiering – forutsetter lokale bidrag 

• Anslått kostnad: 2,4 milliarder 
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Alternativ 6 - Rømningstunnel 

 
Alternativ 6 Egenskaper
Ny rømningstunnel Ny rømningstunnel bygges først. Følger dagens trase

Kolonnekjøring kontinuerlig i rømningstunnel, 

mens dagens rehabiliteres.

Profil T5,5. 10 % stigning

Trafikk tilbake i opprinnelig løp etter rehabilitering

Ved kolonne hvert 15 minutt på hver side, blir 

ekstra kjøretid ca. 7 min sammenlignet med i dag.

Krever store oppstillingsplasser. Ca 50 kjt på det travleste

Vil trolig avvise noe trafikk

Frøya

Hitra

Sistranda

Fillan

Flatval

Hammarvika

Nord Hammarvik

Kjerringvåg

 
 

• Bygges først 

• Benyttes – kolonnekjøring mens dagens tunnel rehabiliteres 

• 10% - T5,5 

• Krav til oppstillingsplasser 

• Permanent rømningstunnel etter rehabilitering av gammel 

 

Alternativ 7 - Nye stigningsløp 

 

 
 

• Beholde midtparti 

• Bedre stigningsforhold på begge sider 

• Benytte eksisterende stigningsløp som rømningstunnel 

• 5% - T10,5 – 7,1 km 

• Finansiering 

• Anslått kostnad: 2 milliarder 
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Estimert byggetid for alternativene  

 

Alternativ  

Ny erstatnings-

tunnel 

Ny parallell-

tunnel 

Rømnings-

tunnel 

Nye tilkomst-

tunneler 

Tunneldriving inkl. bunnrensk Ca. 4 år Ca. 3 år Ca. 2 år Ca. 3 år 

Innredning i tunneler Ca. 2 år Ca. 2 år Ca. 1 år Ca. 2 år 

TI, elektro, ventilasjon, etc. inkl. 

testing og utprøving Ca. 1,5 år Ca. 1,5 år Ca. 1 år Ca. 1,5 år 

Samlet byggetid tunneler 7 – 8 år 6 – 7 år Ca. 4 år 6 – 7 år 

 

 

Viktige faktorer i Swecos vurdering av alternativ 

 

• Befolkningsutvikling – forventet vekst 

• Utvikling i næringslivet (2050 – 5-dobling) 

• Trafikkmengder og trafikkmønster – ÅDT framskrivning 

• Dagpendling, yrkestrafikk, kollektivtrafikk, privat 

• Trafikkavvikling i anleggsperioden 

• Finansiering – Bompenger, kommunale bidrag, næringslivet 

• Samfunnsøkonomiske vurderinger (prissatte effekter) sid 81 

• Trafikkantnytte 

• Operatørnytte 

• Offentlig nytte 

• Samfunnet for øvrig 

• Ikke prissatte effekter – forutsigbarhet, beredskapssituasjon, fremkommelighet 

• Sweco anbefaler at det gjennomføres en ROS-analyse 
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Oppsummering av Swecos alternativ 
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Rambøll-rapporten 

 

• Befolkningsvekst i Frøya kommune 

• Vekst i verdiskapning (2050) 

• ÅDT – framskrivning, andel tunge kjøretøy 

• Konsekvenser av tunnelbrann / ulykkesrisiko 

• Andre kostnader enn Sweco: 

• Alt 6: Nødtunnel (rømningstunnel) – 10% - T5,5 – 680 millioner 

• Alt 5: Nytt løp  - 7% - T9,5 – 1 milliard 

• Alt 5: Nytt løp – 7% - T5,5 – 790 millioner 

• Alt 7: Nytt løp – 5% - T9,5 – 1,2 milliarder 

Rambøll opererer med beløp er ekskl moms, Swecos inkl moms 

 

Rambøll anbefaler følgende: 

 

• Ny tunnel, parallell til dagens 
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• T9,5 – to-felt. Lengde 6.476 m 

• Tverrslag rømning ved 1,3 – 2,6 og 4,0 km fra Hitra-siden samt 1,4 km fra Frøya-siden 

 

• Finansiering 

• Fylkeskommunen – reduserte utgifter rehab. eksisterende 5-10%, Havbruksfondsmidler 

• Prioritering fylkesveimidler 

• Kommunene: Havbruksfondsmidler 

• Staten: Tilskudd til fylkesveier, prioritering 

• Bompenger 

 

Vurdering: 

 

Sweco vurderer at foreslått hovedløsning for rehabilitering i Aas Jakobsens prosjekt tilfredsstiller kravene til 

minimum av hva som uansett må gjøres med tunnelen. Således betrakter de det som en minimumsløsning. 

I risikoanalysen fra Safetec (2019), konkluderes det med at det er behov for å etablere en separat nødutgang/ 

rømningstunnel for å oppnå tilstrekkelige forhold til selvberging. Analysen konkluderer med at selv med alle 

mulige tiltak vil ikke risikoen være ivaretatt for trafikanter som må gå ut av kjøretøyet og evakuere til fots ved 

brann midt i tunnelen. Sweco foreslår at man så raskt som mulig gjennomfører en grundig risiko- og 

sårbarhetsanalyse av de nye tunnelalternativene. Sweco peker på at de foreslåtte beredskapsrommene i Aas 

Jakobsen sin rapport, bør vurderes. Gir de tilstrekkelig sikkerhet eller skal det foreslås andre konkrete 

risikoreduserende tiltak for å oppnå et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. 

Det er ikke akseptabelt at vi i øyregionen skal leve med det sikkerhetsnivået vi har i dag. 

Beredskapsferge er ikke et reelt alternativ om tunnelen må stenges under lengre tid. Ferge kan være en 

nødløsning, men da for en veldig kort periode. Utfordringen er at det ikke finnes ferger liggende i beredskap av 

den størrelse som kreves. Tiden det tar for å få på plass ei beredskapsferge er kritisk. Kostnaden for en avtale 

med operatør som kan være i drift med et fergealternativ i løpet av 24/ 48 timer antas være veldig høy. 

Kostnaden for ei beredskapsferge antas bli så høy at alternativet med rømningstunnel blir interessant. 

OPS-samarbeid - Et OPS-prosjekt bør med fordel innefatte både rehabilitering av gammel tunnel og bygging av 

ny. Det er ganske vanlig at større utbyggingsprosjekt etableres i OPS-prosjekt. Det er en mulighet for at 

Fylkeskommunen og lokalt næringsliv  

Framskrivning av både befolkningsvekst og vekst i verdiskaping påvirker trafikken til og fra regionen. ÅDT – 

års døgn trafikk – øker markant fra dagens nivå. Historisk har trafikkutviklingen overgått tidligere prognoser 

fra SSB. Vi vet også at lokale havbruksaktører har kjøpt opp kraftig økning i biomasse, hvilket også leder til 

høyere produksjon og mer trafikk. 

Det er viktig hva næringslivet mener i denne saken. Hvilket utfordringsbilde ser de, hvilke mulige løsninger 

anbefaler de? I dialogmøter med næringslivet har de vært meget tydelige på at beredskap og sikkerhet må 

prioriteres. VI har levd i 20 år med en ikke eksisterende beredskap. Har vi fått en stor ulykke i Frøya- eller 

Hitratunnelen, som har ført til stengning over lengre tid, har det vært en katastrofe for lokalt næringsliv. 

 

Kommunedirektøren tilrår derfor at: 

 

Basert på likelydende funn i analyser gjort av Sweco og Rambøll, spesielt begrunnet i beredskap og sikkerhet, 

anbefaler Frøya kommune følgende:  

 

1. Frøyatunnellen suppleres med en rømningstunnel, som et minimumsalternativ 

2. Rømningstunnelen finansieres av Trøndelag Fylkeskommune 

 

Viser det seg at det finnes interesse fra lokalt næringsliv å bidra i etablering av en fullverdig tunnel, bør dette 

utredes raskt. 

 

3. Etablering av en fullverdig tunnel må utredes 
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4. Frøya Næringsforum, som representant for lokalt næringsliv, tar ansvar for utredning og etablering av 

et OPS-prosjekt (OffentligPrivat Samarbeid) med hensikt å etablere et nytt tunnelløp 

5. OPS-prosjektet skal også inkludere finansieringsløsninger 

 

Frøya kommune forutsetter at valg av løsning og gjennomføring må skje i tett dialog med og med konsensus fra 

kommune, næringsliv og andre samfunnsinteresser. 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: Q32  

Arkivsaksnr.: 20/1254    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

TUNNELREHABILITERING ALTERNATIVE LØSNINGER 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Basert på likelydende funn i analyser gjort av Sweco og Rambøll, spesielt begrunnet i 

beredskap og sikkerhet, anbefaler Frøya kommune følgende:  

 

1. Frøyatunnellen suppleres med en rømningstunnel, som et minimumsalternativ 

2. Rømningstunnelen finansieres av Trøndelag Fylkeskommune 

 

Viser det seg at det finnes interesse fra lokalt næringsliv å bidra i etablering av en 

fullverdig tunnel, bør dette utredes raskt. 

 

3. Etablering av en fullverdig tunnel må utredes 

4. Frøya Næringsforum, som representant for lokalt næringsliv, tar ansvar for 

utredning og etablering av et OPS-prosjekt (OffentligPrivat Samarbeid) med 

hensikt å etablere et nytt tunnelløp 

5. OPS-prosjektet skal også inkludere finansieringsløsninger 

 

Frøya kommune forutsetter at valg av løsning og gjennomføring må skje i tett dialog 

med og med konsensus fra kommune, næringsliv og andre samfunnsinteresser. 

 

 

Vedlegg: 

 

 Aas Jakobsen – anbefaling sammendrag Frøya 

 Aas Jakobsen – anbefaling sammendrag Hitra 

 Aas Jakobsen – Hitra og Frøya 

 Sweco – Endelig rapport Frøyatunnelen 

 Rambøll – rapport verdianalyse 

 Referat fra styringsgruppemøte i næringsforumet 09.04.21 ettersendes 

 

 

Saksopplysninger:   



 

Kommunen har vært i dialog med Fylkeskommuenen siden januar 2020. Et første møte ble 

gjennomført i mars 2020, der rehabilitering av Frøya- og Hitratunnelen var tema. Politisk 

vedtak i Fylkeskommunen var planlagt i juni 2020. I utgangspunktet ble det fra 

Fylkeskommunens side planlagt gjennomslipp i tunnelen ett antall ganger pr dag og stengt 

natt. Planen baserte seg på en utredning gjennomført av firmaet Aas Jakobsen. Vi samarbeidet 

godt med Hitra kommune i denne fasen. 

Det ble tidlig klart at Fylkeskommunens plan for rehabilitering av tunnelene medførte store 

konsekvenser for samfunnet på Frøya; for næringsliv, private, skole, helse, brann & redning 

etc.  

 

I kommunestyrets møte 18.06.2020 – sak 43/20 – ble følgende vedtak fattet: 

 
Frøya kommune henstiller og ber Fylkeskommunen om å utarbeide en konkret og omfattende 

konsekvensutredning av gjennomføringen av tunelloppgraderingen. De ulike alternativer for 

gjennomføring med samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser må belyses, inkludert 

vurdering av nytt tunnelløp, samt parallelt utbedringsarbeid for begge tunnelene.  

Ferjeforbindelse i byggeperioden må også vurderes. 
 

Et nesten likelydende vedtak ble fattet i Hitra kommune. Kun siste setning ble endret: 

 

Ferjeforbindelse under og etter byggeperioden må også vurderes. 

 

Med utgangspunkt i kommunenes vedtak, ga Fylkeskommunen oppdrag til Sweco, der de 

også skulle vurdere de samfunnsøkonomiske konsekvensene av tunnelrehabiliteringen.  

Frøya næringsforum, i samarbeid med Hitra Næringsforening tok initiativ til å samle 

næringslivet i kommunene. Det ble gjennomført flere møter der innspill fra næringslivet, Guri 

Kunna vgs, Frøya Brann & Redning og fra Helsetjenesten ble diskutert. Det ble gjennomført 

en spørreundersøkelse og ei referansegruppe ble etablert. 

I tillegg ble det tatt et initiativ av Frøya Næringsforum for å gjennomføre en alternativ 

vurdering – en verdianalyse – der man også tok hensyn til øyregionens posisjon som den 

viktigste havbruksregionen i Norge samt utviklingsmulighetene og forventet befolkningsvekst. 

Frøya Næringsforum engasjerte firmaet Kruse Larsen v/ Bjarne Håkon Hanssen, som i sin tur 

engasjerte firmaet Rambøll for utførelsen av verdianalysen. 

 

Av utredninger har vi da: 

 

1. Aas Jakobsen – teknisk gjennomføring av rehabilitering 

2. Sweco – samfunnsøkonomiske konsekvenser 

3. Rambøll -Verdianalyse 

 

Aas Jakobsen-analysen er kun en vurdering av den tekniske gjennomføringen av 

rehabiliteringen samt kostnader relatert til det. Den blir i både Swecos og Rambølls 

vurderinger omnevnt som 0-alternativet. 

 

Fylkeskommunens tidslinje 

 

• 050321 - Styringsgruppemøte  



• 150421 – Vedtak Kommunestyret Frøya (Høring) 

• 150421 – Vedtak i Kommunestyret Hitra (Høring) 

• 210421 - Styringsgruppemøte 

• 070421 - Hovedutvalg for veg Fylkeskommunen - Orienteringer 

• 120521 - Skrivefrist beslutningssak 

• 260521 - Hovedutvalg for veg Fylkeskommunen – Beslutningssak 

• 150621 - Fylkestinget - Beslutningssak 

 

Sweco-rapporten 

 

Viktige faktorer: 

 

• TrFk budsjett for tunnelrehabilitering – de avsatte midlene dekker i utgangspunktet 

ikke kostnaden for rehabilitering av tunnelene 

• Tunnelforskriften (5% stigning) – Forskriften sier at man ikke kan bygge tunneler med 

en stigning som overstiger 5%. Både Frøya- og Hitratunnelen har en stigning på 10% 

• Sikkerhet/ beredskap – Risikoanalyse 2019/ Safetec -analysen sier at man skal ha 

mulighet til å komme seg ut av tunnelen 

• Stigning – 7% - det er i nyere tid gitt dispensasjon for bygging av tunneler med 7% 

stigning 

• Nytt tunnelløp ( T5,5 – T8,5 – T10,5) – «T» beskriver diameter på tunnel. T5,5 er en 

smal, en-fils tunnel, T10,5 er en to-fils tunnel 

• Ferge – i anleggsperioden/ som beredskap 

 

Hel 7 forskjellige alternativ er vurdert av Sweco: 

 

1. Rehabilitering av dagens tunnel 

2. Ferge i anleggsperioden 

3. Ferge i anleggsperioden + beredskapsferge 

4. Erstatningstunnel (5% - T10,5 – 8,1 km) 

5. Parallell tunnel (7% - T8,5 – 7,3 km) 

6. Rømningstunnel (10% - T5,5 – 5,3 km) 

7. Nye tilkomstløp (5% - T10,5 – 7,1 km) 

 



Alternativ 1 - Rehabilitering dagens tunnel 

 
Alternativ 1 Egenskaper
Rehabilitering av dagens tunnel Kl. 06:00 - 20:00. Tunnel åpen. Toveis trafikk

Nattestenging Kl. 21:30. Kolonnekjøring i begge retninger

Kl. 24:00. Kolonnekjøring i begge retninger

Utrykningskjøretøy kan passere

Anleggsperiode: 18 måneder

Frøya

Hitra

Sistranda

Fillan

Flatval

Hammarvika

Nord Hammarvik

Kjerringvåg

 
 

• Nattarbeid med tidsbestemte kolonner – åpent for normal trafikk dagtid (Anslått 

byggetid 18 måneder) 

• Gjennomføringsmodell og arbeidsomfang er direkte overførbar til Hitratunnelen. Det 

er derfor skissert gjennomføringsmodell for enkeltvis utbedring (35mnd) og 

samtidig/delvis samtid utbedring (20mnd). Total byggetid med trafikkulemper er 

anslått til henholdsvis 35 mnd. og 20 mnd.  

 

Alternativ 2 og 3 - Ferje i anleggsperioden - beredskapsferge 

 
Alternativ 2 Egenskaper
Midlertidig ferje i anleggsperioden Anleggsperiode: 11 måneder

Hammarvika (ny kai) - Kjerringvåg

Ca. 5,5 km overfart, 20-25 min.

Ekstra reisetid på + 35 - 40 min. inkl. venting

1/2 times frekvens på dagtid

Flatval vurderes som ikke aktuell for kai på Frøya

Nord Hammarvik er alternativ for ferjekai Frøya

Fergetakst?

Vil være trafikkavisende

Frøya

Hitra

Sistranda

Fillan

Flatval

Hammarvika

Nord Hammarvik

Kjerringvåg

 
 

• Leie/ kjøp av mobile fergekaier 

• Oppstillingsplasser 

• Anleggsperiode 11 måneder 

• Ekstra reisetid 

• Plassering av fergekai: Nordhammarvika 

 



 

Alternativ 4 - Ny erstatningstunnel 

 
Alternativ 4 Egenskaper
Ny undersjøisk tunnel som erstatning Nytt tunnelløp bygges først. 

for dagens Gammel tunnel blir rømningstunnel

Tunnelklasse C. T10,5

Max 5 % stigning

Tunnellengde: 8,2 km (1,6 Km mer enn i dag)

Lengre reisetid for personbil. Bedre stigningsforhold

for tunge kjøretøy

Bedre sikkerhet/økt trygghet

Frøya

Hitra

Sistranda

Fillan

Flatval

Hammarvika

Nord Hammarvik

Kjerringvåg

 
 

• Erstatte dagens tunnel 

• Gammel tunnel blir rømningstunnel 

• 5% - T10,5 – 8,2 km 

• Bedre sikkerhet / økt trygghet 

• Finansiering – forutsetter lokale bidrag 

• Anslått kostnad: 2,7 milliarder 

 

Alternativ 5 - To parallelle løp 

 
Alternativ 5 Egenskaper
Ny undersjøisk tunnel Nytt tunnelløp bygges først. 

i tillegg til dagens Toveis kjøring i nytt tunnelløp mens dagens

rehailiteres

Enveiskjøring i hvert løp i permanent situasjon

Tunnelklasse ny tunnel, T8,5

Max 7 % stigning

Tunnellengde: 7,8 km

Lengre reisetid for personbil. Bedre stigningsforhold

for tunge kjøretøy

Bedre sikkerhet/økt trygghet

Frøya

Hitra

Sistranda

Fillan

Flatval

Hammarvika

Nord Hammarvik

Kjerringvåg

 
 

• Nytt tunnelløp bygges først 

• Ved permanent situasjon – enveiskjøring i tunnel 

• 7% - T8,5 – 7,8 km 

• Bedre sikkerhet / økt trygghet 

• Forutsetter avvik (ikke 5% - tunnelforskriften) 

• Finansiering – forutsetter lokale bidrag 

• Anslått kostnad: 2,4 milliarder 

 



Alternativ 6 - Rømningstunnel 

 
Alternativ 6 Egenskaper
Ny rømningstunnel Ny rømningstunnel bygges først. Følger dagens trase

Kolonnekjøring kontinuerlig i rømningstunnel, 

mens dagens rehabiliteres.

Profil T5,5. 10 % stigning

Trafikk tilbake i opprinnelig løp etter rehabilitering

Ved kolonne hvert 15 minutt på hver side, blir 

ekstra kjøretid ca. 7 min sammenlignet med i dag.

Krever store oppstillingsplasser. Ca 50 kjt på det travleste

Vil trolig avvise noe trafikk

Frøya

Hitra

Sistranda

Fillan

Flatval

Hammarvika

Nord Hammarvik

Kjerringvåg

 
 

• Bygges først 

• Benyttes – kolonnekjøring mens dagens tunnel rehabiliteres 

• 10% - T5,5 

• Krav til oppstillingsplasser 

• Permanent rømningstunnel etter rehabilitering av gammel 

 

Alternativ 7 - Nye stigningsløp 

 

 
 

• Beholde midtparti 

• Bedre stigningsforhold på begge sider 

• Benytte eksisterende stigningsløp som rømningstunnel 

• 5% - T10,5 – 7,1 km 

• Finansiering 

• Anslått kostnad: 2 milliarder 

 

 



Estimert byggetid for alternativene  

 

Alternativ  

Ny 

erstatnings-

tunnel 

Ny parallell-

tunnel 

Rømnings-

tunnel 

Nye tilkomst-

tunneler 

Tunneldriving inkl. 

bunnrensk Ca. 4 år Ca. 3 år Ca. 2 år Ca. 3 år 

Innredning i tunneler Ca. 2 år Ca. 2 år Ca. 1 år Ca. 2 år 

TI, elektro, ventilasjon, etc. 

inkl. testing og utprøving Ca. 1,5 år Ca. 1,5 år Ca. 1 år Ca. 1,5 år 

Samlet byggetid tunneler 7 – 8 år 6 – 7 år Ca. 4 år 6 – 7 år 

 

 

Viktige faktorer i Swecos vurdering av alternativ 

 

• Befolkningsutvikling – forventet vekst 

• Utvikling i næringslivet (2050 – 5-dobling) 

• Trafikkmengder og trafikkmønster – ÅDT framskrivning 

• Dagpendling, yrkestrafikk, kollektivtrafikk, privat 

• Trafikkavvikling i anleggsperioden 

• Finansiering – Bompenger, kommunale bidrag, næringslivet 

• Samfunnsøkonomiske vurderinger (prissatte effekter) sid 81 

• Trafikkantnytte 

• Operatørnytte 

• Offentlig nytte 

• Samfunnet for øvrig 

• Ikke prissatte effekter – forutsigbarhet, beredskapssituasjon, fremkommelighet 

• Sweco anbefaler at det gjennomføres en ROS-analyse 

 



Oppsummering av Swecos alternativ 

 

 



 
 

 

Rambøll-rapporten 

 

• Befolkningsvekst i Frøya kommune 

• Vekst i verdiskapning (2050) 

• ÅDT – framskrivning, andel tunge kjøretøy 

• Konsekvenser av tunnelbrann / ulykkesrisiko 

• Andre kostnader enn Sweco: 

• Alt 6: Nødtunnel (rømningstunnel) – 10% - T5,5 – 680 millioner 

• Alt 5: Nytt løp  - 7% - T9,5 – 1 milliard 

• Alt 5: Nytt løp – 7% - T5,5 – 790 millioner 

• Alt 7: Nytt løp – 5% - T9,5 – 1,2 milliarder 

Rambøll opererer med beløp er ekskl moms, Swecos inkl moms 

 



Rambøll anbefaler følgende: 

 

• Ny tunnel, parallell til dagens 

• T9,5 – to-felt. Lengde 6.476 m 

• Tverrslag rømning ved 1,3 – 2,6 og 4,0 km fra Hitra-siden samt 1,4 km fra Frøya-

siden 

 

• Finansiering 

• Fylkeskommunen – reduserte utgifter rehab. eksisterende 5-10%, 

Havbruksfondsmidler 

• Prioritering fylkesveimidler 

• Kommunene: Havbruksfondsmidler 

• Staten: Tilskudd til fylkesveier, prioritering 

• Bompenger 

 

Vurdering: 

 

Sweco vurderer at foreslått hovedløsning for rehabilitering i Aas Jakobsens prosjekt 

tilfredsstiller kravene til minimum av hva som uansett må gjøres med tunnelen. Således 

betrakter de det som en minimumsløsning. 

I risikoanalysen fra Safetec (2019), konkluderes det med at det er behov for å etablere en 

separat nødutgang/ rømningstunnel for å oppnå tilstrekkelige forhold til selvberging. Analysen 

konkluderer med at selv med alle mulige tiltak vil ikke risikoen være ivaretatt for trafikanter 

som må gå ut av kjøretøyet og evakuere til fots ved brann midt i tunnelen. Sweco foreslår at 

man så raskt som mulig gjennomfører en grundig risiko- og sårbarhetsanalyse av de nye 

tunnelalternativene. Sweco peker på at de foreslåtte beredskapsrommene i Aas Jakobsen sin 

rapport, bør vurderes. Gir de tilstrekkelig sikkerhet eller skal det foreslås andre konkrete 

risikoreduserende tiltak for å oppnå et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. 

Det er ikke akseptabelt at vi i øyregionen skal leve med det sikkerhetsnivået vi har i dag. 

Beredskapsferge er ikke et reelt alternativ om tunnelen må stenges under lengre tid. Ferge kan 

være en nødløsning, men da for en veldig kort periode. Utfordringen er at det ikke finnes 

ferger liggende i beredskap av den størrelse som kreves. Tiden det tar for å få på plass ei 

beredskapsferge er kritisk. Kostnaden for en avtale med operatør som kan være i drift med et 

fergealternativ i løpet av 24/ 48 timer antas være veldig høy. 

Kostnaden for ei beredskapsferge antas bli så høy at alternativet med rømningstunnel blir 

interessant. 

OPS-samarbeid - Et OPS-prosjekt bør med fordel innefatte både rehabilitering av gammel 

tunnel og bygging av ny. Det er ganske vanlig at større utbyggingsprosjekt etableres i OPS-

prosjekt. Det er en mulighet for at Fylkeskommunen og lokalt næringsliv  

Framskrivning av både befolkningsvekst og vekst i verdiskaping påvirker trafikken til og fra 

regionen. ÅDT – års døgn trafikk – øker markant fra dagens nivå. Historisk har 

trafikkutviklingen overgått tidligere prognoser fra SSB. Vi vet også at lokale havbruksaktører 



har kjøpt opp kraftig økning i biomasse, hvilket også leder til høyere produksjon og mer 

trafikk. 

Det er viktig hva næringslivet mener i denne saken. Hvilket utfordringsbilde ser de, hvilke 

mulige løsninger anbefaler de? I dialogmøter med næringslivet har de vært meget tydelige på 

at beredskap og sikkerhet må prioriteres. VI har levd i 20 år med en ikke eksisterende 

beredskap. Har vi fått en stor ulykke i Frøya- eller Hitratunnelen, som har ført til stengning 

over lengre tid, har det vært en katastrofe for lokalt næringsliv. 

 

Kommunedirektøren tilrår derfor at: 

 

Basert på likelydende funn i analyser gjort av Sweco og Rambøll, spesielt begrunnet i 

beredskap og sikkerhet, anbefaler Frøya kommune følgende:  

 

1. Frøyatunnellen suppleres med en rømningstunnel, som et minimumsalternativ 

2. Rømningstunnelen finansieres av Trøndelag Fylkeskommune 

 

Viser det seg at det finnes interesse fra lokalt næringsliv å bidra i etablering av en fullverdig 

tunnel, bør dette utredes raskt. 

 

3. Etablering av en fullverdig tunnel må utredes 

4. Frøya Næringsforum, som representant for lokalt næringsliv, tar ansvar for utredning 

og etablering av et OPS-prosjekt (OffentligPrivat Samarbeid) med hensikt å etablere et 

nytt tunnelløp 

5. OPS-prosjektet skal også inkludere finansieringsløsninger 

 

Frøya kommune forutsetter at valg av løsning og gjennomføring må skje i tett dialog med og 

med konsensus fra kommune, næringsliv og andre samfunnsinteresser. 
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1 . I nnledning
Frøya- og Hitratunnelen skal oppgraderes for å tilfredsstille kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. I
sammenheng med kartlegging for denne oppgraderingen skal også tunnelenes øvrige tilstand
vurderes.

Dette notatet har til hensikt å gi en vurdering av anleggsgjennomføring og trafikkavvikling ved
rehabilitering av tunnelene. Alternativer for trafikkavvikling i byggefasen blir vurdert med tanke på
gjennomførbarhet, kostnader og byggetid. Det er også gitt vurderinger for entreprisestrategi.

Notatet er basert på anbefalte tiltak i fagnotatene. Sammendrag av disse er gitt i notat P-02-01 og
P-03-01, henholdsvis for Frøyatunnelen og Hitratunnelen.
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2. Beskrivelse
Fv. 714 Frøyatunnelen er en ca. 5,3 km lang undersjøisk tunnel mellom øyene Dolmøya på
Hitrasiden og Frøya. Tunnelen ble åpnet for trafikk i år 2000. Største stigning er 10 % og bunnpunktet
er 164 m under havnivå. Tunnelen har ett løp med tunnelprofil T8 med ett kjørefelt i hver retning.

ÅDT i 2019 var 2050. Fartsgrensen i tunnelen er 80 km/t. Tunnelen er i klasse B iht. håndbok N500.

Fv. 714 Hitratunnelen er en ca. 5,6 km lang undersjøisk tunnel mellom øyene Hemnskjela på
fastlandssiden og Jøsnøya på Hitrasiden. Tunnelen ble åpnet for trafikk i 1994. Største stigning er
10 % og bunnpunktet er 264 m under havnivå. Tunnelen har ett løp med tunnelprofil T11 med tre
kjørefelt, derav ett kjørefelt nedover og to felt oppover. I bunnen er det en kort strekning hvor det
kun er to felt.

ÅDT i 2019 var 1950. Fartsgrensen i tunnelen er 80 km/t. Tunnelen er i klasse B iht. håndbok N500.

I dette notatet er det for enkelhets skyld benyttet følgende tre stedsangivelser: Frøya – Hitra –
fastlandet.

Figur 1 Oversikt over tunnelene



Side: 5
Prosj. nr

Fv. 714 Frøya- og Hitratunnelen - Rehabilitering
Dato:

12339 18.12.2020
Dok. nr

Anleggsgjennomføring og trafikkavvikling
Sign Rev.:

P-01-01 VWL 0

3. Anleggsgjennomføring og trafikkavvikling Frøyatunnelen

3.1 . Trafikkmengder

Nedenfor er vist trafikkmengde og antall tunge kjøretøy pr. time for gjennomsnittlig
hverdagsdøgn i 2019. Det er også vist fordeling over gjennomsnittlig lørdag og søndag.
Figur 2 viser at det er tilnærmet lik trafikkmengde i begge retninger hele døgnet. Figur 3 viser
at på dagtid er antall tunge kjøretøy i størrelsesorden 20 stk. pr. retning pr time. Ytterligere
informasjon om trafikkvolum og trafikkfordeling er gitt i notat V-01-01.

Figur 2 Fordeling over gjennomsnittlig hverdagsdøgn

Figur 3 Andel tunge kjøretøy og sum tunge over gjennomsnittlig hverdagsdøgn
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Figur 4 Fordeling over gjennomsnittlig lørdag

Figur 5 Fordeling over gjennomsnittlig søndag
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3.2. Trafikkavvikling i byggeperioden - Alternativ 1 :
Døgnkontinuerlig drift med døgnkontinuerlig stengning (ferge)

Vi har nedenfor vurdert kapasiteten for en antatt «normal» størrelse på ferge og en antatt «meget
stor» størrelse på ferge.

«Normal» ferge: Kapasitet 50 personbiler og 6 vogntog. Dette gir behov for ca. 3 fergeavganger pr.
time pr. retning på dagtid.

Figur 6 «Normal ferge». M/S «Hornstind» Kilde: www.skipsrevyen.no. Bilde fra www.tu.no

«Meget stor» ferge: Kapasitet 80 personbiler og 12 vogntog. Dette gir behov for ca. 2 fergeavganger
pr. time pr. retning på dagtid.

Figur 7 «Meget stor ferge». M/F «Landegode» Kilde: www.skipsrevyen.no

Å etablere fergeleier med tilhørende oppstillingsplasser med tilstrekkelig kapasitet vil skape store
utfordringer. Dette vil være tidkrevende og kreve store ressurser. Vi anser dette for å være tilnærmet
praktisk umulig innenfor akseptable kostnadsrammer.
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Alternativet gir mulighet for døgnkontinuerlig arbeid (to skift) i tunnelen. Dette vil kunne redusere
byggetida i forhold til alternativ 3.

Byggekostnadene for tunnelarbeidene antas å være litt lavere enn kostnadene for alternativ 3. Dette
vurdert ut fra at alternativet medfører økte rigg- og administrasjonskostnader pga. to-skiftsordning
(intensiv drift og koordineringsbehov mellom skiftene to ganger pr. døgn), men reduserte kostnader
pga. kortere varighet for drift av rigg og full effekt på driften hele døgnet uten avbrudd pga. trafikk.

Alle kostnader for anskaffelse og drift av ferger, samt etablering av store fergeleier kommer i tillegg.

3.3. Trafikkavvikling i byggeperioden - Alternativ 2:
Døgnkontinuerlig drift med kolonnekjøring hele døgnet

Ved kontinuerlig kolonnekjøring vil det kunne være mulighet for å gjennomføre to kolonner gjennom
tunnelen i hver retning pr. time. På dagtid vil dette gi ca. 50 biler pr. kolonne. Med så hyppige
kolonner vil det bli så tett mellom kolonnene at tilgjengelig uhindret arbeidstid på dagtid for en del
arbeider vil bli meget begrenset. Denne type arbeider kan dermed ikke gjennomføres på dagtid.

Ved gjennomføring med større avstand mellom kolonnene, f.eks. én kolonne annenhver time i hver
retning, vil det fortsatt gi store begrensninger på arbeidet. Det vil bli anslagsvis ca. 200 biler pr.
kolonne.

Det vurderes mulig å redusere byggetiden for tunnelarbeidene noe med dette alternativet i forhold
til alternativ 3.

Byggekostnadene for tunnelarbeidene antas å øke i forhold til alternativ 3. Dette vurdert ut fra at
alternativet medfører økte rigg- og administrasjonskostnader pga. to-skiftsordning (intensiv drift og
koordineringsbehov mellom skiftene to ganger pr. døgn), men reduserte kostnader pga. noe kortere
varighet for drift av rigg. Dagskiftet får for dette alternativet redusert effekt på driften pga. hyppige
avbrytelser pga. tilnærmet kontinuerlig kolonnekjøring.
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3.4. Trafikkavvikling i byggeperioden - Alternativ 3:
Nattarbeid med tidsbestemte kolonner – åpent for normal trafikk
dagtid

Dette alternativet er basert på at tunnelen er helt åpen for trafikk som normalt på dagtid, definert
som 06:00 – 20:30 på hverdager. Det bør vurderes noe seinere åpning av tunnelen på morgenen i
helgene, f.eks. lørdag kl. 08:00 og søndag kl. 10:00.

Foreslått arbeidstid blir dermed 20:30 – 06:00, inkludert tid brukt til stengning og åpningsprosedyrer.

Det foreslås at det alle dager kjøres kolonner ca. 21:30 og 23:30. I tillegg bør det vurderes en
kolonne på morgenen i helgene ved seinere åpning disse dagene.

Bruk av kolonnekjøring vil kreve at det etableres oppstillingsmuligheter for biler utenfor stengepunkt.
På tidspunktene foreslått ovenfor vil det bli i størrelsesorden 50 biler pr. kolonne. Vi anbefaler at det
etableres en anleggsbom ved stengepunktene for å sikre at biler ikke kjører inn i tunnelen når den er
stengt, men slik at entreprenøren kan kjøre ut og inn når han har behov for det. Anleggsbommen bør
styres av entreprenøren. Nødetater vil kunne ha mulighet til å kjøre gjennom tunnelen i hele
byggeperioden, men med enkelte kortvarige unntak. Det er viktig at disse gjennomkjøringene avtales
med entreprenøren i hvert enkelt tilfelle.

Kolonnekjøringen bør administreres og utføres av entreprenøren, først og fremst pga. SHA-hensyn
for arbeiderne inne i tunnelen. Arbeidsområdene i tunnelen må avgrenses med skiltvogn i begge
ender og kjegler forbi hele arbeidsområdet. Ledebilen må sørge for at kolonnen har lav hastighet
forbi arbeidsområdene.

Det vil være stor fordel med lengst mulig uavbrutt arbeidsperiode. Dette gjelder spesielt for enkelte
typer arbeid. I utgangspunktet vil alt arbeid kunne gjennomføres med dette systemet, men
unntaksvis vil det måtte påregnes noen få helger med kolonner hele døgnet eller lengre tid mellom
kolonnene. Dette vil kunne være ved arbeider med vegoverbygning, ledninger eller berg.

Kostnader for gjennomføring av kolonnekjøring antas å være ca. 200-300.000 kr pr. måned.

Kolonnenes effekt på gjennomføringen avhenger av hvilken type arbeid som pågår. For arbeidene i
Frøyatunnelen, med to felt, vil arbeider i senter tunnel (bergsikring, vannsikringshvelv, kabelstige
inkl. kabling, belysning, ITV/AID etc.) tape arbeidstid tilsvarende opptil én time ved to kolonner i hver
retning pr. natt. Øvrige arbeider vil kunne pågå mer eller mindre uhindret. Tilgjengelig effektiv
arbeidstid vil derfor, med syvdagers uke, kunne bli ca. 60 timer. Dette er noe mer enn en «normal
entreprenøruke».

Dette alternativet vil ikke påvirke hovedmengden av trafikken. Av antall passeringer i et
gjennomsnittlig hverdagsdøgn, se Figur 8, vil 90 % av trafikken gå fritt og uhindret som i dag. Av de
resterende 10 % vil de fleste måtte tas av kolonnene, men det forventes at trafikken tilpasser seg slik
at denne andelen blir noe mindre.



Side: 10
Prosj. nr

Fv. 714 Frøya- og Hitratunnelen - Rehabilitering
Dato:

12339 18.12.2020
Dok. nr

Anleggsgjennomføring og trafikkavvikling
Sign Rev.:

P-01-01 VWL 0

3.5. Sammenligning av byggetid og byggekostnad for alternativene
Nedenfor er det gitt en grov vurdering av byggetid og byggekostnader for alternativene ovenfor.
Kostnader for trafikkavvikling, dvs. kostnader for anskaffelse og drift av ferger, samt etablering av
store fergeleier eller gjennomføring av kolonnekjøring kommer i tillegg.

Alternativ 1: Døgnkontinuerlig drift med døgnkontinuerlig stengning (ferge)

Anslått byggetid 10 – 11 måneder. Anslått byggekostnad i størrelsesorden -5 % til -10 % i
forhold til alternativ 3.

Alternativ 2: Døgnkontinuerlig drift med kolonnekjøring hele døgnet

Anslått byggetid 14 måneder. Anslått byggekostnad i størrelsesorden +10 % til +15 % i
forhold til alternativ 3.

Alternativ 3: Nattarbeid med tidsbestemte kolonner – åpent for normal trafikk dagtid

Anslått byggetid 18 måneder.

Det alternativet med lavest byggekostnader ville vært kun dagarbeid med døgnkontinuerlig
stengning. Anslått byggetid er omtrent tilsvarende alternativ 3. Alternativet er ikke vurdert pga. de
store ulempene det påfører trafikantene over unødvendig lang tid.

Av alternativene ovenfor anbefaler vi alternativ «3: Nattarbeid med tidsbestemte kolonner – åpent
for normal trafikk dagtid».
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4. Anleggsgjennomføring og trafikkavvikling Hitratunnelen
Alternativene for Frøyatunnelen er i all hovedsak direkte overførbare til Hitratunnelen.

Vi anbefaler derfor alternativet med nattarbeid med tidsbestemte kolonner også for Hitratunnelen.

Byggetid for Hitratunnelen anslås til å være litt kortere enn for Frøyatunnelen. Vi anslår byggetiden til
å være ca. 17 måneder. Omfanget av arbeidene er omtrent det samme i begge tunnelene, men det
vil bli mindre forstyrrelser av kolonnekjøringen for arbeidene i senter tunnel pga. tre felt og større
plass i tverrsnittet.
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5. Sammenhengen mellom tunnelene
I dette kapittelet sammenlignes trafikkavvikling og total byggetid for to gjennomføringsmodeller:

- Rehabilitering av tunnelene enkeltvis

- Rehabilitering av begge tunnelene samtidig/delvis samtidig

Det anbefalte alternativet, alternativ «3: Nattarbeid med tidsbestemte kolonner – åpent for normal
trafikk dagtid», er lagt til grunn for resten av notatet.

5.1 . Rehabilitering av tunnelene enkeltvis

5.1 .1 . Trafikkavvikling

Nedenfor er vist forslag til stengetider og tidspunkter for kolonner sett i sammenheng med trafikktall
for Frøyatunnelen over gjennomsnittlig hverdagsdøgn. Samme opplegg vil også kunne passe for
Hitratunnelen.

Figur 8 Trafikkavvikling Frøyatunnelen

5.1 .2. Byggerekkefølge

Vi antar at Frøyatunnelen ønskes rehabilitert først fordi den er i dårligere tilstand enn Hitratunnelen.
Det bemerkes at omvendt rekkefølge er fullt mulig.

Vurdering av byggetid er omtalt i kapittel 3.5.

Overordnet fremdriftsplan er vist i kapittel 5.3.
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5.2. Rehabilitering av begge tunnelene samtidig/delvis samtidig

5.2.1 . Trafikkavvikling

Antatt kjøretid mellom tunnelene er ca. 30 minutter. Antatt kjøretid gjennom tunnelen i kolonne er
ca. 8-10 minutter (snitthastighet 40 km/t).

Figur 9 Kjøretid mellom tunnelene
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Tidspunktene for kolonnene for de to tunnelene bør tilpasses hverandre slik at en trafikant som skal
gjennom begge tunnelene slipper å vente for lenge for å slippe gjennom tunnel nr. to. Dette gjelder i
begge trafikkretninger.

For gjennomføring av arbeidene, og da spesielt i Frøyatunnelen, vil det være stor fordel med lengst
mulig uavbrutt arbeidsperiode. Fordi det er tre felt i Hitratunnelen og kolonnene derfor ikke påvirker
arbeidet på samme måte som i Frøyatunnelen, kan siste kolonne kjøres litt senere her.

Forslag til mulig opplegg for arbeidstid og trafikkavvikling er skissert nedenfor. Forslaget er basert på
at tunnelen skal være helt åpen for normal trafikk på dagtid, og at trafikkavvikling og
arbeidstidsmulighet avveies best mulig på kveld og natt.

Figur 10 Trafikkavvikling Frøyatunnelen og Hitratunnelen
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5.2.2. Byggerekkefølge

En viss forskyvning av oppstart arbeider vil være en fordel for byggherrens kapasitet både i
kontraheringsfasen og byggefasen. I og med at byggetiden forventes å være noe kortere for
Hitratunnelen enn for Frøyatunnelen anbefales det å starte i Frøyatunnelen først. På overordnet
fremdriftsplan i kapittel 5.3 er det vist tre måneder senere oppstart i Hitratunnelen.

Ved en eventuell felles entreprise vil det være god læringseffekt pga. likheten i arbeidene.

Vurdering av byggetid er omtalt i kapittel 3.5.

Overordnet fremdriftsplan er vist i kapittel 5.3.

5.3. Byggetid totalt
En grov fremdriftsplan med sammenligning av byggeperiodens totale varighet for de to alternativene
er vist nedenfor.

Figur 11 Fremdriftsplan total byggetid

For trafikanter som kjører gjennom begge tunnelene er antatt varighet på ulempene henholdsvis ca.
35 måneder og 20 måneder.
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6. Entreprisestrategi

6.1 . Kontraktsform
For rehabilitering av tunneler generelt, og disse tunnelene spesielt, vil det, etter vår mening, være
hensiktsmessig å benytte byggherrestyrt entreprise i form av enhetspriskontrakt. Dette fordi det er
først når eksisterende vannsikringshvelv blir fjernet at nødvendig omfang bergsikring og vannsikring
blir endelig bestemt. En byggherrestyrt entreprise vil gi størst trygghet for at byggherren får den
kvaliteten og det omfanget på arbeidet som han ønsker. Ved rehabiliteringsarbeider vil det kunne
oppstå mengdereguleringer og endringer underveis. Enhetspriskontrakter har gode mekanismer for å
håndtere dette. Totalentreprise vil her gi for stor risiko for entreprenøren. Denne risikoen kan/vil gi
høyere totalkostnad for prosjektet fordi denne risikoen må prises inn.

Et annet viktig argument er at prosjektets suksess vil bli målt i oppetid for tunnelene, og byggherren
bør derfor ha kontrollen på gjennomføringen av stengningene.

Vi anbefaler at alt arbeid, inkludert innkjøp av teknisk utstyr etc., håndteres i samme entreprise.
Entreprenøren har da ansvar for- og mulighet til å påvirke koordineringen mellom alle fag.

Videre anbefaler vi at det etter kontraktsinngåelse settes av tilstrekkelig tid til oppstartsaktiviteter
som temamøter for samhandling om viktige fagtemaer og bestillinger. Det er viktig at tunnelen ikke
blir stengt tidligere enn at leveransen av materialene kommer tidsnok til arbeidene. En del teknisk
utstyr kan ha svært lang bestillingstid.

Vi har gode erfaringer med at tildeling av kontrakt skjer på grunnlag av økonomisk mest fordelaktig
tilbud. Entreprenørene vurderes dermed på en eller flere tildelingskriterier i tillegg til pris. Slike
kriterier kan med fordel være redegjørelser for oppdragsgjennomføring og tilbudt organisasjon.

6.2. Begge tunnelene samtidig i felles entreprise
I tillegg til fordelene for trafikkavviklingen med å rehabilitere begge tunnelene samtidig som nevnt
ovenfor vil det med felles entreprise gi en god læringseffekt for entreprenøren. Både for byggherre
og entreprenør vil det totalt sett gi mindre administrasjon. Noe forskyvning av oppstart arbeider vil
være en fordel for entreprenørens kapasitet og effektivitet.

En felles entreprise for begge tunnelene vil antagelig gi noe lavere totale riggkostnader, og totalt sett
en lavere kostnad.

Vi anbefaler derfor at begge tunnelene rehabiliteres samtidig i felles entreprise.
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1 . I nnledning

Dette notatet er et kortfattet sammendrag av alle fagnotatene som er utarbeidet for Frøyatunnelen.

I tillegg omfatter dette notatet en oppsummering av kostnadene fra fagnotatene.

Fv. 714 Frøyatunnelen er en ca. 5,3 km lang undersjøisk tunnel mellom øyene Dolmøya på Hitrasiden
og Frøya. Tunnelen ble åpnet for trafikk i år 2000. Største stigning er 10 % og bunnpunktet er 164 m
under havnivå. Tunnelen har ett løp med tunnelprofil T8 med ett kjørefelt i hver retning.

ÅDT i 2019 var 2050. Fartsgrensen i tunnelen er 80 km/t. Tunnelen er i klasse B iht. håndbok N500.
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2. Sammenheng med Hitratunnelen

De enkelte notatene om Frøyatunnelen som er kort referert i kapittel 3 gjelder uavhengig av
sammenhengen med Hitratunnelen. Dette gjelder også for kostnadsoverslaget beskrevet i kapittel 5.

Anleggsgjennomføring og trafikkavvikling, samt entreprisestrategi for begge tunnelene er vurdert i
notat P-01-01.

3. Tilstandskartlegging og anbefalinger

3.1 . Notat B-02-01 Tilstandskartlegging betong

Betongen har lang restlevetid, og det er ikke behov for tiltak.

3.2. Notat B-02-02 Tilstandskartlegging tunnelkonstruksjon

Det anbefales å rive eksisterende hvelv av tunnelduk.
I våte partier anbefales det å montere heldekkende vannsikringshvelv, enten som helt
takhvelv eller ensidig hvelv. Hvelvet avsluttes med renneløsning eller helt ned bak
føringskant avhengig av lekkasje på veggene.
I områder med færre punktvise lekkasjer kan det monteres vannavskjerming mot knøl.
Det etableres føringskant i hele tunnellengden. Trekkerør etableres bak føringskant. I
områder med full utstøpning, støpes trekkerørene inn i føringskanten. Vi foreslår å etablere
oppkant på føringskanten, slik at smålekkasjer fra ubeskyttede vegger tas opp og kan føres til
sandfang via små sluk som etableres på føringskant.

3.3. Notat G-02-01 Tilstandskartlegging bergsikring

Det anbefales å planlegge rehabilitering av bergsikring for en levetid på 70 år. Det kan også
vurderes å rehabilitere for kortere levetid, f.eks. 30 år. Mengde- og kostnadsoverslag er gjort
for disse alternativene.
Følgende "klasser" eller hovedtyper av tilstand av bergsikringen og rehabiliteringsbehov kan
identifiseres med det foreliggende grunnlaget:

o I stor grad helt intakt bergsikring. Minimalt omfang av tiltak: Spredt selektiv bolting,
rensk, ingen sprøytebetong.

o Moderat omfang: Partier der sprøytebetong er for tynn / ikke-kontinuerlig.
Eksisterende sprøytebetong er ikke nedbrutt og vil kun kreve overflaterengjøring i
form av høytrykksspyling før ytterligere sprøytebetong kan påføres.

o Partier med overflatenedbrytning av sprøytebetong: Fjerning av nedbrutt betong 1-2
cm tykkelse nødvendig før ny sprøytebetong kan påføres. Supplerende ny bolting.
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o Partier med tett forekommende felt med nedbrutt sprøytebetong der nedbrytning
har forringet betongen på en måte at man ikke kan forvente at den har
bergsikringsvirkningen som er forventet: Reetablering av helt ny bergsikring.

Det bør gjøres prøvetaking og supplerende inspeksjoner i prosjekteringsfasen. Fullstendige
undersøkelser vil først kunne finne sted i byggefasen etter vannsikringshvelvet er demontert.
Ved nye berguttak for tekniske bygg og evakueringsrom skal berg sikres i henhold til håndbok
N500.

3.4. Notat TA-02-01 Tilstandskartlegging elektro og automasjon

Containerbygg TB2 og TB4 i tunnel rives og erstattes av nye tekniske bygg i nye bergrom inn
fra havarinisje på motsatt side av vegbanen.
TB1 og TB5 i dagsoner må utvides.
I nye TB2 og TB4, samt i TB3 vil det være behov for nye transformatorer.
Det anbefales nye tavler og ny styring for pumpeanlegg.
Eksisterende hovedtavle i TB1 og TB5 kan beholdes.
I TB2, TB3 og TB4 anbefales det å etablere nye hovedfordelinger.
I alle tekniske bygg anbefales det å sette inn nye nødstrømstavler, samt ny UPS for nødstrøm.
All belysning i tunnel inkl. kabler bør skiftes.
Det etableres ny kabelstige gjennom hele tunnelen i rustfri kvalitet.
Det anbefales å etablere nye nødstasjoner for hver 125-150. m i tunnelen. I havarinisjer
benyttes nødkiosker. Nødstasjoner i skap plasseres på føringskant.
Det etableres nye ventilatorer inkl. kabler.
Det etableres ITV med AID i tunnelen
Det anbefales å beholde eksisterende fiber.
DAB og nødnett i tunnelen kan beholdes. Videre prosjektering vil avdekke om strålekabel kan
beholdes.
Det anbefales å etablere en ny OPC-server som grensesnitt ut til VTS og nye redundante
PLS’er i alle tekniske bygg.
Det anbefales å etablere høyttaleranlegg i tunnelen.
Eksisterende trekkerør anbefales benyttet som reserverør når eksisterende kabler er fjernet.

3.5. Notat TA-02-02 Ventilasjonsberegninger

Brannventilasjon er beregnet for 50 MW brann.
Ventilasjonsstrategi med forhåndsbestemt ventilasjonsretning, uten å ta hensyn til
brannplassering, gir behov for ca. 70 ventilatorer. (indre diameter 1000 mm)
Ventilasjonsstrategi anbefales diskutert med lokal brannmyndighet.
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3.6. Notat V-02-01 Sikkerhetstiltak, trafikkstyring og veg

Antall og plassering av havarinisjer og snunisjer anbefales beholdt som i dag.
Dagens utforming av havarinisjene er trafikkfarlig, og bør utbedres. Det anbefales utbedring
med støtputer og betongrekkverk.
Dagens utforming av snunisjene er trafikkfarlig, og bør utbedres. Det anbefales utbedring
med støtputer.
Det bør vurderes om stopplomme med nødstasjon utenfor tunnelen skal utvides for å gi
stoppmulighet også for større kjøretøy.
Det bør etableres nytt høydehinder i begge portaler
Rekkverk utenfor portaler bør byttes til godkjent type og evt. plasseres nærmere kjørebane
for å hindre påkjøring av portalen.
Det bør etableres nye bommer og stoppblinksignaler i stengepunktene i dagsonene.
Plasseringene må sees i sammenheng med oppstillingsplasser for ventende trafikk.
Det bør vurderes å etablere snuplass ved avkjøring utenfor portal på Dolmøy.
Alle skilt i tunnel anbefales byttet ut.
Det anbefales å etablere to nye variable infotavler, ev. kan gamle skilt flyttes og gjenbrukes.
Det anbefales å søke om å få etablere 10 stk. evakueringsrom med ca. 500 meters avstand.
Området med skadet vegbane anbefales kartlagt ved prøvegraving. Kartleggingen vil gi svar
på om det er nødvendig med full masseutskifting i dette området.

3.7. Notat VA-02-01 Tilstandskartlegging VA

Det bør etableres dykker i alle sandfang og 5-10 stk. kjeftsluk med skader bør byttes ut.
Det anbefales at det gjøres en tilstandskartlegging av vindkjelen, samt en ny
trykkstøtberegning for pumpesystemet.
Det anbefales å etablere flere sluk/slukrenner i bunnpunkt ved teknisk bygg og
pumpestasjon.
Det anbefales at krav til rensing av vaskevann avklares med Fylkesmannen. Avklaringen
medfører sannsynligvis at det må bygges renseløsning for vaskevann. Det foreslås å bygge et
vaskevannsbasseng i eksisterende fordrøyningsbasseng. Dette krever nye ledninger og
ventiler.
Det er enkelte feil på overvannsledning i tunnel som anbefales utbedret. Dette gjelder
spesielt i en strekning i bunnpunktet som bør undersøkes videre.
Det bør utarbeides en beredskapsplan for vannhåndtering i tunnelen ved lengre driftsstans
av pumpesystemet.
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4. Byggetid og trafikkavvikling i byggefasen
I notat P-01-01 er det anslått byggetid 18 måneder for anbefalt gjennomføringsmodell med
nattarbeid med kolonner.

Kostnader for gjennomføring av kolonnekjøring antas å være ca. 200-300.000 kr pr. måned. Tillagt en
kostnad for etablering av oppstillingsplasser vil kostnaden for trafikkavviklingen totalt bli i
størrelsesorden 5 mill. kr.
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5. Kostnader
Summen av de anbefalte tiltakene gir en sannsynlig prosjektkostnad i størrelsesorden
565 mill. kr + 25 % / -15 % (dvs. øvre verdi 706 mill. kr og nedre verdi 480 mill. kr)

På neste side er det vist en oversikt over anslåtte kostnader for de anbefalte tiltakene.

Prisoverslaget er basert på priser fra sammenlignbare prosjekter.

Faktor for påslag på enhetspriser er totalt satt til 2,02, gitt av følgende enkeltpåslag:

Rigg og drift 20 % 1,20
Byggherrekostnader 12 % 1,12

(adm., byggeledelse, prosjektering)
Nattarbeid inkl. kolonnekjøring 20 % 1,20
MVA. 25 % 1,25

Faktor 2,02

Påslagsprosenten for rigg og drift er satt noe ned i forhold til vanlige anleggskontrakter pga. at en
stor del av kostnadene ligger på tekniske anlegg, hvor andelen rigg og drift erfaringsmessig er noe
lavere.

Påslag for nattarbeid er satt ut fra at alle arbeidene er foreslått utført som nattarbeid med
tidsbestemte kolonner, se notat P-01- 01.

Påslag for usikkerhet for angivelse av øvre verdi er skjønnsmessig satt til 25 %. Nedre verdi er gitt
pga. mulige mengdeendringer i vannsikring og bergsikring, samt for eventuelle høye priser i
overslaget. Til sammen antas dette å kunne gi en usikkerhet nedover på omtrent 15 %.

For bergsikring er prisen i kostnadsoversikten på neste side basert på brukstid 70 år. Ved et eventuelt
ønske om rehabilitering av bergsikring for kortere brukstid vil kostnaden kunne reduseres. En
reduksjon av planlagt brukstid til 30 år vil kunne redusere sannsynlig prosjektkostnad med i
størrelsesorden 90 mill. kr.

Arbeider som har særdeles usikre mengder før eksisterende vannsikringshvelv er fjernet eller
vegoverbygning er prøvetatt er merket med *. Se fagnotater for vurderinger av omfang.

Tiltak som er krav i tunnelsikkerhetsforskriften er markert med «TSF» og krav som kun er i håndbok
N500 er markert «N500». Denne merkingen er noe overordnet. For detaljer, se de respektive
fagnotater. Krav gitt i N500 som gjelder for nye tunneler er markert «N500*». Dette gjelder f.eks.
utforming av havarinisjer.

Kostnader for alternative tiltak er vist i fagnotatene.
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Kostnadsoverslag Frøyatunnelen anbefalte tiltak
Notat Krav Emne Pris Inkl. påslagSum emne

Konstruksjon
B-02-01 Riving og fjerning av eksist. hvelv ca. 85.000 m2 4,3 8,7

" N500* Føringskant inkl. oppfylling 10.600 m 13,8 27,9
" Ny vannsikring (løsning var.) 30-40 % av totalt areal 55,0 111,1 *

147,7
Ingeniørgeologi

G-02-01 Bergsikring 75,0 151,5 *
151,5

Elektro og automasjon
TA-02-01 Teknisk kontroll og FDV 1,0 2,0

" Demontering/riving 2,0 4,0
" Prov. anlegg 0,5 1,0
" Styresystem for pumpest. m/ nivåbryter og sensor 0,2 0,4
" TSF Tekniske bygg (2 nye og ombygging ekist.) 10,7 21,6
" TSF Fellesanlegg for installasjonene (inkl. nettstasjoner) 18,7 37,8
" TSF Belysning 6,9 13,9
" N500 Ventilasjon 20,8 42,0
" TSF Sikkerhetsutrustning 17,8 36,0
" TSF Trafikkregulering og overvåkning 4,5 9,1
" TSF Lokalt styringssystem og programmering 10,0 20,2
" TSF Kabler og ledninger 7,9 16,0
" TSF Daganlegg 0,02 0,04

204,1
Sikkerhetstiltak, trafikkstyring og veg

V-02-01 N500* Støtputer og betongrekkverk i havarinisjer 2,0 4,1
" N500* Støtputer i snunisjer 0,5 1,1
" N500 Høydehinder (2stk) 0,1 0,2
" N500* Rekkverk inn mot portaler 0,2 0,4
" TSF Nye bommer og rød vekselblink 0,8 1,6
" TSF Trafikkskilt utenfor tunnel 0,4 0,7
" TSF Trafikkskilt i tunnel 1,6 3,2
" Andre trafikksikkerhetstiltak 0,0 0,1
" Evakueringsrom 10,0 20,2
" Full utskifting av vegoverbygning 200 m 4,0 8,1 *

39,6
VA, overvann og drenering

VA-02-01 Kumrammer og lokk 0,1 0,1
" TSF Dykker i sandfang 0,5 1,0
" Tilstandskartlegging vindkjel 0,0 0,1
" Trykkstøtsberegninger 0,2 0,4
" Sluk i bunnpunkt 0,1 0,2
" Basseng for vaskevann 4,5 9,1
" Vannkum Dolmøya 0,1 0,2
" Feilretting overvannsledning 0,6 1,2

12,3
Anleggsgjennomføring

P-02-01 Trafikkavvikling 5,0 10,1
10,1

565
Lav verdi (-15 %) 480

Høy verdi (+25 %) 706

Prosjektkostnad (sannsynlig)

(Tall i mill. kr)
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1 . I nnledning

Dette notatet er et kortfattet sammendrag av alle fagnotatene som er utarbeidet for Hitratunnelen.

I tillegg omfatter dette notatet en oppsummering av kostnadene fra fagnotatene

Fv. 714 Hitratunnelen er en ca. 5,6 km lang undersjøisk tunnel mellom øyene Hemnskjela på
fastlandssiden og Jøsnøya på Hitrasiden. Tunnelen ble åpnet for trafikk i 1994. Største stigning er
10 % og bunnpunktet er 264 m under havnivå. Tunnelen har ett løp med tunnelprofil T11 med tre
kjørefelt, derav ett kjørefelt nedover og to felt oppover. I bunnen er det en kort strekning hvor det
kun er to felt.

ÅDT i 2019 var 1950. Fartsgrensen i tunnelen er 80 km/t. Tunnelen er i klasse B iht. håndbok N500.
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2. Sammenheng med Frøyatunnelen

De enkelte notatene om Hitratunnelen som er kort referert i kapittel 3 gjelder uavhengig av
sammenhengen med Frøyatunnelen. Dette gjelder også for kostnadsoverslaget beskrevet i kapittel 5.

Anleggsgjennomføring og trafikkavvikling, samt entreprisestrategi for begge tunnelene er vurdert i
notat P-01-01.

3. Tilstandskartlegging og anbefalinger

3.1 . Notat B-03-01 Tilstandskartlegging betong

Betongen har lang restlevetid, og det er ikke behov for tiltak.

3.2. Notat B-03-02 Tilstandskartlegging tunnelkonstruksjon

Det anbefales å rive eksisterende platehvelv og felt med ubeskyttede PE-plater på vegger.
Sprøytebetonghvelv og veggelementer er i meget god stand og anbefales beholdt.
I våte partier anbefales det å montere heldekkende vannsikringshvelv, enten som helt
takhvelv eller ensidig hvelv. Hvelvet avsluttes med renneløsning eller helt ned bak
føringskant avhengig av mengde lekkasje på veggene.
I områder med færre punktvise lekkasjer kan det monteres vannavskjerming mot knøl.
Det etableres føringskant i hele tunnelen, bortsett fra i områder der det er eksisterende
veggelementer. Trekkerør etableres bak føringskant. I områder med full utstøpning, støpes
trekkerørene inn i føringskanten. Vi foreslår å etablere oppkant på føringskanten slik at
smålekkasjer fra ubeskyttede vegger tas opp og kan føres til sandfang via små sluk som
etableres på føringskant.
Eksisterende PE-hvelv bør brannseksjoneres for ca. hver 250 meter.

3.3. Notat G-03-01 Tilstandskartlegging bergsikring

Det anbefales å planlegge rehabilitering av bergsikring for en levetid på 70 år. Det kan også
vurderes å rehabilitere for kortere levetid, f.eks. 30 år. Mengde- og kostnadsoverslag er gjort
for disse alternativene.
Følgende "klasser" eller hovedtyper av tilstand av bergsikringen og rehabiliteringsbehov kan
identifiseres med det foreliggende grunnlaget:

o I stor grad helt intakt bergsikring. Minimalt omfang av tiltak: Spredt selektiv bolting,
rensk, ingen sprøytebetong.
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o Moderat omfang: Partier der sprøytebetong er for tynn / ikke-kontinuerlig.
Eksisterende sprøytebetong er ikke nedbrutt og vil kun kreve overflaterengjøring i
form av høytrykksspyling før ytterligere sprøytebetong kan påføres.

o Partier med overflatenedbrytning av sprøytebetong: Fjerning av nedbrutt betong 1-2
cm tykkelse nødvendig før ny sprøytebetong kan påføres. Supplerende ny bolting.

o Partier med tett forekommende felt med nedbrutt sprøytebetong der nedbrytning
har forringet betongen på en måte at man ikke kan forvente at den har
bergsikringsvirkningen som er forventet: Reetablering av helt ny bergsikring.

Det bør gjøres prøvetaking og supplerende inspeksjoner i prosjekteringsfasen. Fullstendige
undersøkelser vil først kunne finne sted i byggefasen etter vannsikringshvelvet er demontert.
Ved nye berguttak for tekniske bygg og evakueringsrom skal berg sikres i henhold til håndbok
N500.

3.4. Notat TA-03-01 Tilstandskartlegging elektro og automasjon

Containerbygg TB2 og TB4 i tunnel rives og erstattes av nye tekniske bygg i nye bergrom inn
fra snunisje på motsatt side av vegbanen.
TB1 og TB5 i dagsoner må utvides.
I nye TB2 og TB4, samt i TB3 vil det være behov for nye transformatorer.
Det anbefales nye tavler og ny styring for pumpeanlegg.
Eksisterende hovedtavle i TB1 og TB5 kan beholdes.
I TB2, TB3 og TB4 anbefales det å etablere nye hovedfordelinger
I alle tekniske bygg anbefales det å sette inn nye nødstrømstavler, samt ny UPS for nødstrøm.
All belysning i tunnel inkl. kabler bør skiftes.
Kabelstige kan beholdes, men alle kabelstigebolter byttes til rustfri kvalitet. I
innkjøringssoner kreves to kabelstiger for å få etablert tilstrekkelig innkjøringsbelysning.
Det anbefales å etablere nye nødstasjoner for hver 125-150. m i tunnelen. I havarinisjer
benyttes nødkiosker. Nødstasjoner i skap plasseres på føringskant eller innfelt i
veggelementer.
Det etableres nye ventilatorer inkl. kabler.
Det etableres ITV med AID i tunnelen
Det anbefales å beholde eksisterende fiber.
DAB og nødnett i tunnelen kan beholdes.
Strålekabel gjennom tunnelen kan beholdes.
Det anbefales å etablere en ny OPC-server som grensesnitt ut til VTS og nye redundante
PLS’er i alle tekniske bygg.
Det anbefales å etablere høyttaleranlegg i tunnelen.
Eksisterende trekkerør anbefales benyttet som reserverør når eksisterende kabler er fjernet.

3.5. Notat TA-03-02 Ventilasjonsberegninger

Brannventilasjon er beregnet for 50 MW brann.
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Ventilasjonsstrategi med forhåndsbestemt ventilasjonsretning, uten å ta hensyn til
brannplassering, gir behov for ca. 60 ventilatorer (indre diameter 1250 mm)
Ventilasjonsstrategi anbefales diskutert med lokal brannmyndighet.

3.6. Notat V-03-01 Sikkerhetstiltak, trafikkstyring og veg

Det anbefales forlengelse av forbikjøringsfelt utenfor portal ved Hemnskjel.
Det anbefales forlengelse av forbikjøringsfelt utenfor portal ved Jøsnøya. Alternativt kan
fartsgrensen settes ned til 60 km/t rett før utkjøring fra tunnelen.
Antall og plassering av havarinisjer og snunisjer anbefales beholdt som i dag.
Dagens utforming av havarinisjene er trafikkfarlig, og bør utbedres. Det anbefales utbedring
med støtputer og betongrekkverk.
Dagens utforming av snunisjene er trafikkfarlig, og bør utbedres. Det anbefales utbedring
med støtputer.
Det bør vurderes om stopplomme med nødstasjon utenfor tunnelen skal utvides for å gi
stoppmulighet også for større kjøretøy.
Det bør etableres nytt høydehinder i begge portaler
Rekkverk utenfor portaler bør byttes til godkjent type og evt. plasseres nærmere kjørebane
for å hindre påkjøring av portalen.
Det bør etableres nye bommer og stoppblinksignaler i stengepunktene i dagsonene.
Plasseringene må sees i sammenheng med oppstillingsplasser for ventende trafikk.
Det bør vurderes å etablere snuplass ved avkjøring utenfor portal på Hemnskjela.
Teknisk bygg i bunn av tunnel bør sikres, f.eks. med betongrekkverk.
Alle skilt i tunnel anbefales byttet ut.
Det anbefales å etablere to nye variable infotavler, ev. kan gamle skilt flyttes og gjenbrukes.
Det anbefales å søke om å få etablere 10. stk. evakueringsrom med ca. 500 meters avstand.

3.7. Notat VA-03-01 Tilstandskartlegging VA

Det bør etableres dykker i alle sandfang
Det anbefales at kumlokk/rist og ramme byttes ut der planrister på sandfang og
minisandfang ikke lar seg lukke
Det anbefales at det gjøres en tilstandskartlegging av vindkjelen, samt en ny
trykkstøtberegning for pumpesystemet.
Det anbefales å etablere flere sluk/slukrenner i bunnpunkt ved teknisk bygg og
pumpestasjon.
Det anbefales å bygge et sedimenteringsbasseng i forlengelse av pumpestasjonen for å
hindre at sand og grus finner vegen til pumpene.
Det anbefales at krav til rensing av vaskevann avklares med Fylkesmannen. Avklaringen
medfører sannsynligvis at det må bygges renseløsning for vaskevann. Det foreslås å bygge et
vaskevannsbasseng i eksisterende fordrøyningsbasseng. Dette krever nye ledninger og
ventiler.
Det er enkelte feil på overvannsledning i tunnel som anbefales utbedret.
Det bør utarbeides en beredskapsplan for vannhåndtering i tunnelen ved lengre driftsstans
av pumpesystemet.
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4. Byggetid og trafikkavvikling i byggefasen
I notat P-01-01 er det anslått byggetid 17 måneder for anbefalt gjennomføringsmodell med
nattarbeid med kolonner.

Kostnader for gjennomføring av kolonnekjøring antas å være ca. 200-300.000 kr pr. måned.
Anbefalte tidspunkter for kolonner gir en litt større kostnad pr. måned enn for Frøyatunnelen. Tillagt
en kostnad for etablering av oppstillingsplasser vil kostnaden for trafikkavviklingen totalt bli i
størrelsesorden 5,5 mill. kr.
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5. Kostnader
Summen av de anbefalte tiltakene gir en sannsynlig prosjektkostnad i størrelsesorden
624 mill. kr + 25 % / -15 % (dvs. øvre verdi 780 mill. kr og nedre verdi 531 mill. kr)

På neste side er det vist en oversikt over anslåtte kostnader for de anbefalte tiltakene.

Prisoverslaget er basert på priser fra sammenlignbare prosjekter.

Faktor for påslag på enhetspriser er totalt satt til 2,02, gitt av følgende enkeltpåslag:

Rigg og drift 20 % 1,20
Byggherrekostnader 12 % 1,12

(adm., byggeledelse, prosjektering)
Nattarbeid 20 % 1,20
MVA. 25 % 1,25

Faktor 2,02

Påslagsprosenten for rigg og drift er satt noe ned i forhold til vanlige anleggskontrakter pga. at en
stor del av kostnadene ligger på tekniske anlegg, hvor andelen rigg og drift erfaringsmessig er noe
lavere.

Påslag for nattarbeid er satt ut fra at alle arbeidene er foreslått utført som nattarbeid med
tidsbestemte kolonner, se notat P-01- 01.

Påslag for usikkerhet for angivelse av øvre verdi er skjønnsmessig satt til 25 %. Nedre verdi er gitt
pga. mulige mengdeendringer i vannsikring og bergsikring, samt for eventuelle høye priser i
overslaget. Til sammen antas dette å kunne gi en usikkerhet nedover på omtrent 15 %.

For bergsikring er prisen i kostnadsoversikten på neste side basert på brukstid 70 år. Ved et eventuelt
ønske om rehabilitering av bergsikring for kortere brukstid vil kostnaden kunne reduseres. En
reduksjon av planlagt brukstid til 30 år vil kunne redusere sannsynlig prosjektkostnad med i
størrelsesorden 160 mill. kr.

Arbeider som har særdeles usikre mengder før eksisterende vannsikringshvelv er fjernet er merket
med *. Se fagnotater for vurderinger av omfang.

Tiltak som er krav i tunnelsikkerhetsforskriften er markert med «TSF» og krav som kun er i håndbok
N500 er markert «N500». Denne merkingen er noe overordnet. For detaljer, se de respektive
fagnotater. Krav gitt i N500 som gjelder for nye tunneler er markert «N500*». Dette gjelder f.eks.
utforming av havarinisjer.

Kostnader for alternative tiltak er vist i fagnotatene.
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Kostnadsoverslag Hitratunnelen anbefalte tiltak (Tall i mill. kr)

Notat Krav Emne Pris Inkl. påslagSum emne

Konstruksjon
B-03-01 Riving og fjerning av eksist. platehvelv ca. 54.000 m2 2,7 5,5

" N500* Brannseksjonering av eksist. PE-hvelv 0,8 1,5
" Utbedre fuger ved portaler 0,1 0,2

Div. reparasjon av spr.betonghvelv 0,3 0,6
" N500* Føringskant inkl. oppfylling 9000 m 11,1 22,4
" Ny vanntetting (løsning var.) 30-40 % av totalt areal 55,0 111,1 *

141,3
Ingeniørgeologi

G-03-01 Bergsikring 110,0 222,2 *
222,2

Elektro og automasjon
TA-03-01 Teknisk kontroll og FDV 1,0 2,0

" Demontering/riving 2,0 4,0
" Prov. anlegg 0,5 1,0
" Styresystem for pumpest. m/ nivåbryter og sensor 0,2 0,4
" TSF Tekniske bygg (2 nye og ombygging ekist.) 11,7 23,6
" TSF Fellesanlegg for installasjonene (inkl. nettstasjoner) 17,7 35,8
" TSF Belysning 7,9 16,0
" N500 Ventilasjon 19,8 40,0
" TSF Sikkerhetsutrustning 16,5 33,3
" TSF Trafikkregulering og overvåkning 4,8 9,7
" TSF Lokalt styringssystem og programmering 10,0 20,2
" TSF Kabler og ledninger 6,3 12,7
" TSF Daganlegg 0,02 0,0

198,8
Sikkerhetstiltak, trafikkstyring og veg

V-03-01 TSF Forbikjøringsfelt Hemnskjel 2,0 4,1
" TSF Forbikjøringsfelt Sandstad 0,1 0,2
" Reetablering skulder 0,1 0,1
" N500* Støtputer og betongrekkverk i havarinisjer 1,0 2,1
" N500* Støtputer i snunisjer 0,4 0,7
" N500 Høydehinder (2stk) 0,1 0,2
" N500* Rekkverk inn mot portaler 0,2 0,4
" TSF Nye bommer og rød vekselblink 0,5 1,1
" TSF Trafikkskilt utenfor tunnel 0,4 0,7
" TSF Trafikkskilt i tunnel 2,3 4,6
" TSF Andre trafikksikkerhetstiltak 0,1 0,2
" Evakueringsrom 10,0 20,2

34,5
VA, overvann og drenering

VA-03-01 Kumrammer og lokk 0,1 0,2
" TSF Dykker i sandfang 0,5 1,0
" Tilstandskartlegging vindkjel 0,03 0,1
" Trykkstøtsberegninger 0,2 0,4
" Sluk i bunnpunkt 0,1 0,2
" Basseng for vaskevann 5,5 11,1
" Sedimenteringsbasseng 1,5 3,0
" Feilretting overvannsledning 0,2 0,4

16,4
Anleggsgjennomføring

P-03-01 Trafikkavvikling 5,5 11,1
11,1

624
Lav verdi (-15 %) 531

Høy verdi (+25 %) 780

Prosjektkostnad (sannsynlig)
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Sammendrag

Tabell 1 Oversikt over alle alternativene, nytte og rangering

Oppsummering
alternativer

Frøyatunnelen
Skisse

Samlede
kostnader

(inkl. mva. der relevant)

Tunnel-
forutsetninger

Varighet,
organisering
av anleggs-

periode

Prissatte effekter Ikke-
prissatte
effekter

Samlet
vurdering

Swecos
rangering

(1=best,
7= dårligst)

Referansealternativet
–Rehabilitering av
dagens tunnel

573 mill. kr. inkl.
oppgradering +

oppstillingsolasser
T8

10% stigning
Ca. 5,3 km lang

18 mnd
Dagåpent 06-20,
kolonner kl 2130

og 2400,
nattestengt

Redusert kjørehastighet
dagtid og lengre reisetid i
forbindelse med kolonneri
anleggsperioden. Vil til en
viss grad avvise trafikk
kveld og natt.

Rimeligste alternativet

0 1

Ferje i
anleggsperioden 588 mill.krinkl.

oppgradering, kai,
leie av ferje,

oppstillingsplasser
T8

10% stigning
Ca. 5,3 km lang

11 mnd
To ferjer i

halvtimesrute
Kjerringvåg-
Hammarvik

Reisetid + 40 -45 min i
anleggsperioden.
Vil medføre avvisning av
trafikk.
Eventuell ferjetaksti
anleggsperioden vil
medføre ytterligere
ulemper.

- - 6

Varig
beredskapsferje 1 125 mill. krinkl.

oppgradering, kai,
leie av ferje,

oppstillingsplasser
og

beredskapsferje
T8

10% stigning
Ca. 5,3 km lang

11 mnd
To ferjer i

halvtimesrute
Kjerringvåg-
Hammarvik

Reisetid + 40 -45 min i
anleggsperioden.
Vil medføre avvisning av
trafikk.
Eventuell ferjetakst i
anleggsperioden vil
medføre ytterligere
ulemper.
Det tar tid å sette inn ferja
ved hendelserog den vil
primært kunne fungere
ved alvorlige hendelser,
med påfølgende lang
stenging av tunnel eller
langvarig vedlikehold.
Betydelig kostnad.

- - 7

Erstatningstunnel –
5% stigning 2 735 mill.krinkl.

ny tunnel, vei i
dagen + omgj. av
dagens til rømning

T 10,5
5% stigning

Ca. 8,1 km lang

7-8 års byggetid.
Tunnelen

bygges først,
Ingen hindring

av trafikk i
anleggsperioden
. Dagens tunnel

kun enkel
omgjøring til

rømningstunnel.

En liten gevinst i
anleggsperioden da
trafikken ikke blir påvirket
av nedsatt hastighet
dagtid og kveldskolonner/
nattestenging.
Økt fart i stigningene
kompenserer ikke for økt
reiselengde og reisetiden
går i gjennomsnitt litt opp
mellom Frøya og Hitra.
Bompengerkan være
aktuelt, ikke beregnet.
Dyreste alternativet

++ 4



RAPPORT UTREDNINGSALTERNATIVER FRØYATUNNELEN

Oppsummering
alternativer
Frøyatunnelen

Skisse
Samlede

kostnader
(inkl. mva. der relevant)

Tunnel-
forutsetninger

Varighet,
organisering
av anleggs-

periode

Prissatte effekter Ikke
prissatte
effekter

Samlet
vurdering

Swecos
rangering

(1=best,
7= dårligst)

Parallell tunnel, hver
retning sitt løp –7%
stigning

2 547 mill.kr inkl.
ny tunnel, vei i

dagen +
rehabilitering av

dagens

T8,5
Max. 7% stigning
Ca. 7,3 km lang

6-7 år til bygging
av parallellløp +

11 mnd til
oppgradering av

dagens.
Tunnelen brytes

først.
Ingen hindring

av trafikk i
anleggsperioden

En liten gevinst i
anleggsperioden da
trafikken ikke blir påvirket
av nedsatt hastighet
dagtid og
kveldskolonner/nattestengi
ng.

Bedre trafikksikkerhet fordi
tunnelløpene blir
enveiskjørt.
For det ene løpet blir det
økt reiselengde og
reisetiden går i
gjennomsnitt litt opp
mellom Frøya og Hitra.

Bompenger kan være
aktuelt, ikke beregnet.

Litt rimeligere enn
Erstatningstunnel.

++ 4

Rømningstunnel
1 178 mill.kr inkl.

bygging av
rømningstunnel +
oppstillingsplasser
+ rehabilitering av

dagens

T5,5
10% stigning

Ca. 5,3 km lang

4 år til bygging
av
rømningstunnel
11 mnd. til
oppgradering av
dagens.
Rømningstunnel
brytes først.
Døgn-
kontinuerlige
kolonner i
anleggsperioden

I gjennomsnitt 15
minutters økt reisetid i
anleggsperioden som
følge av kolonnekjøring.
Gjelder hele døgnet.

Vil til en viss grad avvise
trafikk

Betydelig kostnad.

0/+ 3

Nye tilkomstløp –5%
stigning 1 952 mill.kr inkl.

nye løp, vei i
dagen, omgjøring

av eks. løp til
rømning,

oppgradering av
midtparti

T 10,5
5% stigning

Ca. 8,1 km lang

6-7 års byggetid
+ 8.mnd. til
oppgradering av
midtparti.
Tilkomstløp
brytes først.
En viss hindring
av trafikk ved
sammenkobling

En liten gevinst i
anleggsperioden da
trafikken blir påvirket av
nedsatt hastighet dagtid
og
kveldskolonner/nattestengi
ng i en kortere periode.

Økt fart i stigningene
kompenserer ikke for økt
reiselengde og reisetiden
går i gjennomsnitt litt opp
mellom Frøya og Hitra.

Bompenger kan være
aktuelt, ikke beregnet.

+/ ++ 2
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Felles oppsummering:

Sweco anbefaler bygging av ny tunnel, men våre beregninger og vurderinger tilsier at denne investeringen bør
utsettes til beredskapssituasjonen tilsier dette. Det ble for 20 år siden investert i en tunnel som hadde en forventet
levetid på 40 år. En oppgradering nå er nødvendig for å oppnå forventet levetid. Det er Swecos vurdering basert på
den informasjon vi har mottatt at sikkerheten i tunnelen og forutsigbarheten med en oppgradering av dagens tunnel er
god nok for næringslivet og for øvrige reisende, gitt nåværende trafikkmengde. En fortsatt økende trafikkmengde vil
imidlertid medføre behov for en ny tunnel. Forventet tidspunkt for når ny tunnel må være bygget avhenger av hvilken
trafikkmengde som krever ny tunnel, og forventninger til trafikkutvikling. Vi har lagt til grunn at det er behov for ny
tunnel 20 år etter oppgradering.

Vi anbefaler å gjennomføre en ROS-analyse som et supplement til denne utredningen. En ROS-analyse er
nødvendig fordi:

- Vi vet ikke ved hvilken trafikkmengde dagens oppgraderte tunnel må erstattes, og dermed ikke hvilket år det er
behov for investeringer i ny tunnel

- Tunnelforskriften krever at dagens tunnel skal oppgraderes innen 2025. Vi har ikke informasjon om det er mulig
å utsette oppgraderingen med ferdigstillelse etter 2025. For flere av tiltakene med ny tunnel er det nødvendig
med anleggsperiode som innebærer ferdigstillelse etter 2025. Alternativer med ny tunnel vil kreve lang
planperiode og anleggsperiode. Beregningsteknisk har vi imidlertid forutsatt at alle alternativene innebærer
åpning i 2025.

- Ikke-prissatte effekter for bedret beredskap i tunnel er vurdert uten informasjon fra ROS-analyse. Vi har derfor
ikke hatt tilstrekkelig informasjon om for eksempel løsning med bruk av beredskapsrom gir tilstrekkelig
sikkerhet for videreføring av dagens tunnel.
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1 Innledning

1.1 Bakgrunn

Trøndelag fylkeskommunes beskriver i sin forespørsel oppdraget på følgende vis:

Frøyatunnelen på fylkesvei 71 4 skal utbedres i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften.

I denne sammenheng er det planlagt å gjøre utbedringstiltakene over en periode på 1 8
måneder med delvis stengning av tunnelen. Aas Jacobsen har fått oppdraget med å
planlegge og prosjektere disse tiltakene.

I forbindelse med informasjon til kommunene og næringslivet ble det planlagte opplegget
møtt med en viss skepsis. Kommunene Hitra og Frøya har gjort følgende vedtak:

Felles: Frøya/Hitra kommune ber Fylkeskommunen om å utarbeide en konkret og
omfattende konsekvensutredning av gjennomføringen av tunneloppgraderingen. De ulike
alternativer for gjennomføring med samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser må
belyses, inkludert vurdering av nytt tunnelløp, samt parallelt utbedringsarbeid for begge
tunnelene.
Tillegg Hitra kommune: Ferjeforbindelse under og etter byggeperioden må også vurderes.
Tillegg Frøya kommune: Ferjeforbindelse i byggeperioden må også vurderes.

Sweco Norge AS har fått oppdraget med tilleggsutredningen. Denne rapporten besvarer
oppdraget slik det er beskrevet i punkt 1 .2

1.2 Om oppdraget

Trøndelag fylkeskommune ønsker bistand til en utredning og konsekvensvurdering av
ulike tiltak. Som nevnt over vil Aas Jacobsen vurdere planlagte tiltak for rehabilitering av
dagens tunnel.

• Generelt om strekningen
o Forventet årlig trafikkutvikling på hele fv. 71 4, Hitratunnelen og

Frøyatunnelen frem mot 2030 og 2040.
o Vurdering av dagens og fremtidig andel næringstransport og herav

laksetransport.
• Tiltak som må utredes og konsekvensvurderes:

o Alternative tiltak skal vurderes med tanke på
Løsningsalternativ på grovt utredningsnivå
Volum/kapasitet trafikk
Reisetid med kost nyttevurdering
Kostnad med erfaringspriser fra sammenlignbare prosjekt
Driftskostnad i levetidsperspektiv
Vedlikeholdskostnad i levetidsperspektiv
Behov for ytterligere undersøkelser i planleggingsfasen

• Herunder konsekvenser av å gjøre beslutning på dårlig
plangrunnlag

Konsekvenser for lokalmiljø av de ulike alternativene
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o Alternative løsninger til planlagt rehabilitering er
Midlertidig ferjesamband i anleggsperioden
Nytt fullverdig ferjesamband med tanke på også fremtidig drift
Ny undersjøisk tunnel som erstatning for dagens
Ny undersjøisk tunnel i tillegg til dagens

Sweco Norge AS mottok henvendelse om dette prosjektet 1 2. oktober 2020. Prosjektet
kom i gang med oppstartsmøte mandag 2. november 2020.

Det har etter samtaler med oppdragsgiver blitt klart at følgende alternativ også skal
utredes:

Rømningstunnel til dagens tunnel, som benyttes for
trafikkavvikling i anleggsperioden
Bare bygge nye tilkomstløp, beholde opprinnelig bunn

Dette blir i rapporten omtalt på følgende måte:

• Dagens situasjon
Referansealternativet – Rehabilitering av dagens tunnel
Ferje i anleggsperioden
Varig beredskapsferje
Erstatningstunnel – 5% stigning
Parallell tunnel, hver retning sitt løp – 7% stigning
Rømningstunnel
Nye tilkomstløp – 5% stigning

Det har underveis vært løpende kontakt med oppdragsgiver om prosjektets utvikling, uten
at det har vært gitt føringer for hvilke vurderinger Sweco skal gjøre. Det ble levert en
statusrapport og -presentasjon til oppdragsgiver den 22. januar 2021 , til bruk i møte med
prosjektets styringsgruppe.

Tunnelfaglige og geofaglige beskrivelser er presentert i en egen delrapport.
Hovedpunkter fra denne er sitert i hovedrapport.

Det leveres en foreløpig rapport senest i løpet av 1 0. februar og en endelig rapport 1 6.
februar.
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2 Forutsetninger og avgrensning av oppdrag

Sweco har gjort en overordnet vurdering av gjennomførbarhet, plassering og kostnad for
ulike alternativer. Det er ikke gått i detalj på tekniske løsninger eller krav til kurvatur,
siktlinjer, fart osv.

Det legges til grunn en nøktern standard og samme standard på tekniske løsninger som
planlegges i forbindelse med oppgradering av eksisterende tunnel, dvs.
minimumsløsninger for å oppfylle krav i tunnelsikkerhetsforskriften.

En føring fra oppdragsgiver har vært at der utreder lurer på om man skal gå i detalj eller
vurdere en problemstilling mer overordnet, så er hovedregelen at den skal vurderes mer
overordnet.

3 Dagens situasjon

3.1 Lokalsamfunnet

Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten som har 5 196 innbyggere1. Kommunen
omfatter øya Frøya, og flere mindre øyer som bl.a. omfatter flere fiskevær i nordvest,
herunder Sula, Bogøynes og Mausundvær2.

Frøya har siden 2007 hatt en jevn prosentvis høy vekst (22 % siden 2007) i
befolkningstall, både som følge av netto innflytting og fødselsoverskudd. Frøya er den
kommunen i Trøndelag som har hatt nest høyest befolkningsvekst etter Skaun fra 2010.
Faktorer som spiller inn på dette har vært en positiv trend innenfor sysselsetting, utvikling
i næringslivet og boligutvikling3.

Detstørste tettstedet på Frøya er Sistranda som er det kommunale sentrumsområdet
med offentlige kontorer, skoler og et variert tilbud innenfor handels- og servicenæringene.
Den største befolkningskonsentrasjonen på øya finnes mellom Flatval-Hammarvika-
Sistranda og nordover til Nesset. Genereltbor folk spredtpå øyene.

Hitra er en øy som ligger sør for innløpet til Trondheimsfjorden og som sammen med
Sunde på Fastlandet er egen kommune med 51014 innbyggere. Kommunens største
tettsted er Fillan.

Også Hitra har hatt en jevn befolkningsvekst siden 2007. Før kommunesammenslåingen
(der Sunde i tidligere Snillfjord kommune ble innlemmet) vokste kommunen med ca. 17 %
fra 2007. Kommunesammenslåingen medførte at befolkningen i kommunen gikk fra ca.
4 700 til 5100 personer.

Hitra er forbundet med Frøya via Frøyatunnelen som går under Frøyfjorden, og med
fastlandet via Hitratunnelen som går under Trondheimsleia, fra Jøsnøya sør for Sandstad
på Hitra-siden til Hemskjel utenfor Sundan.

1 SSB kommunefakta, 2, kvartal 2020
2 Kommunens hjemmeside froya.kommune.no og wikipedia.no
3 Planstrategi Frøya kommune, Hitra i tall
4 SSB kommunefakta, 2. kvartal 2020
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Tunnelene er en del av fylkesvei 71 4, som går fra Stokkhaugen i Orkland kommune (ca
1 1 km vest for Orkanger), til Hellesvik på Frøya. Strekningen kalles «Lakseveien».
Veistrekningen på fastlandet har de siste ti årene gått gjennom en stor oppgradering som
gjør reiseveien kortere og mindre ulykkesutsatt. Dette veiprosjektet/oppgraderingen av
strekningen ferdigstilles nå og åpner trolig i første kvartal 2021 .

Reisetid fra Trondheim til Frøya med bil er i dag ca. to timer, men man kan også reise
med hurtigbåt (fra Sandstad på Hitra) og buss.

Figur 1: Frøya og Hitra med tilhørende tunneler. Kilde: Finn kart.
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3.2 Næringslivet

Frøya kommune har et ekspansivt næringsliv der størsteparten er sentrert rundt havbruk
og fiske. Til sammen utgjør dette om lag 50% av den direkte verdiskapningen på
Frøya5.Videre er det utviklet en lokal leverandørindustri relatert til havbruk og avledet
virksomhet. Totalt var det ca. 2 600 lønnstagere på Frøya i 2019. De tre største
bedriftene på Frøya (SalMar, BEWi, ScaleAQ) omsetter for ca 15 mrd. kroner6.

Næringslivet har selv gjennomført en spørreundersøkelse vedrørende konsekvenser ved
rehabilitering av tunnelen7. I undersøkelsen deltok ca. 90 store og små bedrifter som er
lokalisert på Frøya. Dette omfatter virksomheter fra offentlig sektor, reiseliv, bygg/anlegg/
entreprenør til næringene knyttet direkte til driften av havbruk og fiske.

Det finnes fire større næringsområder/næringsparker/industriområder på Frøya. Dette er:

• Frøya Næringspark: Kontorlokaler, produksjonslokaler, kjøle/fryselager,
laboratorier og et større kai-område. Næringsparken huser per i dag flere
bedrifter, men har ledig kapasitet.

• Hamarvik Næringspark: innehar et areal på totalt 73 daa. Per i dag finnes det
ikke ledig areal i Hamarvik Næringspark. Blant annet er bedriftene BEWi AS og
ScaleAQ/Aqualine AS lokalisert her.

• Nordskag Industriområde: innehar et areal på ca. 100 daa. Lakseslakteriet og
videreforedlingsanlegget til SalMar AS, samt bedriften Nutrimar AS er lokalisert
her. Ledig areal i Nordskag Industriområde er ca 21 daa. De ledige arealene eies
av Frøya kommune. Lakseslakteriet til SalMar håndterer i tillegg til sin egen fisk
også fisk fra andre bedrifter som driver med oppdrett på Frøya.

• Nordhammarvik næringsområde: Et næringsområde på ca 1 40 daa, beliggende
mellom Sistranda og Hamarvik. Dette er et sentrumsnært og attraktivt
næringsområde på Frøya. Området eies delvis av ScaleAQ, som leverer utstyr til
oppdrettsindustrien herfra, og delvis av Trondheim Havn, herunder en
dypvannskai. Andre aktører nord i området.

Hitra har også høy næringsattraktivitet8. 15% av kommunens sysselsatte jobber i
næringsmiddelindustri, 9% i fiske og fangst og akvakultur. Kommunen har flest ansatte
innen privat sektor. Ansatte i næringslivet har vokst med 36% i perioden mellom 2000-
2019, mens offentlige arbeidsplasser i samme periode har vokst med 37%. Totalt var det
ca. 2 400 lønnstagere på Hitra i 2019.

5 Frøya kommune, 2020
6 Frøya næringsforum/Hitra næringsforening
7 Foreløpig rapport fra spørreundersøkelse i næringslivet på Frøya og Hitra I:F:M den
planlagte oppgraderingen av Frøyatunnelen 221 -2022.
8 Hitra i tall
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Hitra Industripark ligger på Jøsnøya ved hovedskipsleia mellom Trondheim og
Kristiansund. Lerøy Midt har etablert lakseslakteri der, Mowi planlegger nytt slakteri
samme sted. Mowi er i dag etablert med slakteri på Ulvøya, nordøst i Hitra kommune.

Hitra er vertskommune for omtrent samme antall bedrifter som Frøya.

Menon Economics har utarbeidet rapporten «Nasjonale ringvirkninger av sjømatnæringen
i 201 9» på oppdrag fra FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering.
Rapporten peker på at sjømatnæringen er Norges viktigste distriktsnæring. Verdiskaping
per sysselsatt er dobbelt så høy som gjennomsnittet av norske fastlandsnæringer.
Frøya pekes på som kommunen med størst total verdiskaping innen sjømat. Målt etter
total verdiskaping, som enkelt forklart er summen av lønn og overskudd i bedriftene, og
bedriftenes bidrag til norsk brutto nasjonalprodukt, er det Frøya som er størst, tett
etterfulgt av Ålesund.

Totalt eksporterer øyregionen ca 280.000 tonn9 laks i året. Ca. 1 00 000 tonn av dette
fraktes ut gjennom Frøyatunnelen fra SalMars slakteri på Frøya.

3.2.1 Lokaliteter for havbruk

Lokalitetene for å drive havbruk er spredt rundt både Frøya og Hitra. Figuren under viser
dagens lokaliteter hentet fra akvakulturregisteret.

Figur 2: Lokaliteter akvakultur. Kilde: Akvakulturregisteret, Fiskeridirektoratet.

9 Frøya næringsforum/Hitra næringsforening
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3.2.2 Samtaler med næringslivet

Det er gjennomført samtaler med en rekke av de største og mest sentrale bedriftene10

både på Frøya og Hitra. Laksenæringen, leverandører til laksenæringen og bygg og
anleggsnæringen var representert. I det etterfølgende er det oppsummert de mest
sentrale punktene i forhold til bruk av Frøyatunnelen. Mer spesifikke forhold knyttet til de
ulike alternativene er behandlet senere i rapporten.

Generelt sett fremstår næringslivet på Frøya og Hitra som en felles region med flyt av
arbeidstagere mellom øyene. Det er virksomheter på øyene som betjener næringene på
begge øyene. Mye av trafikken gjennom tunnelen er knyttet til daglig drift av
næringsvirksomheten på øyene.

For laksenæringen er det spesielt to typer transport som fremstår som den viktigste:

• For slakteriet på Frøya (SalMar) er det transport og leveranse av fisk ut i
markedet som er mest prekært. Forutsigbar åpningstid og forutsigbar reisetid
gjennom Frøyatunnelen blir fremhevet som det viktigste. Mye innsatsfaktorer,
som fôr og utstyr, kommer sjøveien.

• For de to store slakteriene på Hitra (Mowi og Lerøy) er det leveranse av
emballasje fra BEWi som er lokalisert på Frøya som er mest prekært. Denne
transporten er basert på prinsippet «just in time». Emballasjen er voluminøs, og
en bedrift som Lerøy har bare plass til kasser for tre timers produksjon av
gangen.

For andre næringer foregår transporten primært på dagtid og oppetid og forutsigbarhet på
dagtid er viktigst. For helsesektoren vil det være ulemper knyttet til lengre reisetider eller
uplanlagte hendelser i perioder med stengt tunnel.

Begrenset transporttilbud mellom øyene vil innebære ulemper for arbeidstagere og
arbeidsmarked blir mer splittet.

3.3 Frøyatunnelen

Frøyatunnelen er en undersjøisk veitunnel som forbinder øyene Frøya og Hitra i
Trøndelag, og er en del av Fastlandsforbindelsen Hitra-Frøya (Fylkesvei 714). Tunnelen
er eneste veibaserte adkomst til øya.

Dagens Frøyatunnel er en undersjøisk et-løps tunnel med to kjørefelt og fartsgrense 80
km/t, som ble åpnet 23. juni 2000. Forbindelsen erstattet ferjesambandet Kjerringvåg-
Flatval (1964-2000). Tunnelen er 5 305 m lang, har største dybde 150 meter under
havoverflaten. Stigningen er på 10%. Det kostet ifølge sluttrapporten 570 mill. kroner11 å
bygge tunnelen. I sluttrapporten etter byggingen av dagens tunnel er det angitt at det er

10 Felles møte med Hitra Næringsforening og Frøya Næringsforum og medlemmer av
disse, samt 1 til 1 samtaler med bedriftene Elkonsult, BEWi, Hitra Bygg og Betong, Mowi,
Lerøy Midt, SalMar, Måsøval, ScaleAQ
11 Sluttrapport for fastlandsforbindelsen Hitra Frøya. 2000-kroner
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brukt dimensjoneringsklasse H112 og tunnelprofil T813.

Frøyatunnelen ble delvis finansiert med bompenger (38%). Trafikkgrunnlaget viste seg å
bli vesentlig større enn antatt, og dette sammen med en god økonomi i prosjektet førte til
at siste bomstasjon på Sandstad kunne avvikles i 201 0.

Det er i dag behov for tiltak i Frøyatunnelen. Dette følger i hovedsak av to forhold. EUs
tunnelsikkerhetsdirektiv, som i norsk lovverk er implementert i tunnelsikkerhetsforskriften,
setter noen minimumskrav til tunnelstandard. For Frøyatunnelen er det flere av kravene i
forskriften som i dag ikke er ivaretatt. I tillegg har tunnelen også et omfattende behov for
vedlikehold.

3.4 Trafikk

3.4.1 Trafikkmengder og trafikkmønster

Statens vegvesen har et nivå 114 tellepunkt rett sør for Frøyatunnelen. Som følge av dette
tellepunktet har man kontroll på all trafikk som går til og fra Frøya. Fra Statens vegvesen
er det hentet inn årsdøgntrafikk/ÅDT15 for de siste 20 årene. Siste året det var ferjedrift,
1 999, betjente ferja ca. 330 kjøretøy per døgn.

Erfaringsvis stiger trafikkmengdene betydelig de første årene etter åpning ved
ferjeavløsningsprosjekter. Dette ser vi i Frøyatunnelen i perioden år 2000 til 2005.
Trafikken dobles fra første driftsår 2001 i løpet av fire år til 2005. Etter dette blir det noe
flatere vekst, før det igjen var en større trafikkvekst i perioden 201 3 til 201 7. Tunnelen har
hatt en større årlig trafikkvekst enn standard gjennomsnittlig årlig vekst i Trøndelag.

I 201 9 hadde tunnelen en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 2054 kjøretøy per døgn. Av disse var
tungtrafikkandelen oppgitt til 22 % lange kjøretøy (over 5,6 meter).

12 Nasjonal hovedvei, ÅDT < 6000, fartsgrense 80 km/t (Håndbok N1 00, SVV)
13 T8=8 m bred
14 Nivå 1 tellepunkt teller kontinuerlig hele året.
15 ÅDT=Årsdøgntrafikk, den totale trafikken i løpet av et kalenderår dividert med antall
dager i året. ÅDT er grunnlaget som benyttes ved dimensjonering av infrastruktur,
eksempelvis tunnelklasse. Jo høyere ÅDT, jo større tunnel eller vei, og jo strengere krav
til utforming.
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Figur 3: Årsdøgntrafikk iFrøyatunnelen i perioden 2000-2019 (tall for år 2015 mangler i statistikken,
trolig som følge av vedlikehold og usikre trafikktall). Tellepunkt nivå 1. Kilde: Statens vegvesen.

For å belyse konsekvenser for trafikkavvikling og næringstrafikk er trafikken på hverdager
styrende. Det er også viktig å ha gode data på lange kjøretøy, da disse utgjør en stor del
av trafikken gjennom tunnelen og samtidig er den viktigste transporten for næringslivet.

Det er i det etterfølgende vist hvordan trafikken varierer gjennom året både for 201 9 og
2020. 201 9 er valgt fordi det var et «normalt» år, med naturlig variasjon gjennom året. År
2020 var et spesielt år som følge av Covid 1 9 pandemien. Det er likevel valgt å vise 2020
fordi telledataene16 for 2020 er betydelig mer sikre med hensyn på fordelingen mellom
korte og lange kjøretøy.

16 Sommeren 2020 byttet Statens vegvesen ut telleapparatet. Før dette ble ca. 30-40 %
av kjøretøyene ikke registrert med lengdeklasse, mens etter sommeren 2020 er tilnærmet
1 00 % av kjøretøyene registrert på lengdeklasse.
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Figur 4: Månedsdøgntrafikk i Frøyatunnelen for år 2019 og år 2020. Kilde: Statens vegvesen

Figuren viser at månedsdøgntrafikken i 201 9 var lavere om vinteren, med et jevnt høyt
nivå april til oktober, før den synker mot slutten av året. Dette er en normal profil, og
sammenfaller også for høysesongen for laksenæringen som er sommer og høst.

År 2020 startet med en trafikkvekst sammenlignet med 201 9 i januar og februar, med
påfølgende betydelig nedgang som følge av første runde med covid-1 9 tiltak i mars,
gjennom april og mai. Deretter kommer trafikken tilbake og holdt seg høyere eller like
høyt som 2019 frem til oktober, før andre runde med covid-1 9 smitte og begrensninger
medførte lavere trafikk i november og desember i 2020 sammenlignet med året før.

I det etterfølgende når vi viser virkedøgntrafikk17 vises gjennomsnittet for månedene
september og oktober fra 2020. Vi vil også vise en høyt trafikkert dag høsten 2020 for å
belyse toppene i trafikken. Det forutsettes at dette er representativt for trafikkmengdene i
tunnelen i normal situasjon. Dette er også bekreftet fra næringslivet da de oppfattet disse
månedene som tilnærmet normale.

Påfølgende figurer viser trafikken i tunnelen for virkedøgn september/oktober 2020.
Trafikkmengdene gjelder for begge retninger i tunnelen. Virkedøgntrafikken er beregnet til
ca. 2 500 kjt/døgn. På natta i perioden 24:00 – 05:00 er det liten trafikk i tunnelen, 26
personbiler, men det er i gjennomsnitt 5 trailere og 4 øvrige lange kjøretøy (5,6 – 1 6 m) i
denne perioden. Klokken 05:00 begynner arbeidstagerne å reise til jobb (21 personbiler

17 Gjennomsnittlig trafikkmengde per døgn mandag til fredag
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mellom klokka 05-06), mens det er jevn høy trafikk i perioden 06:00 til 20:00 på kvelden.
Størst trafikk er mellom klokka 1 5:00 og 1 6:00 med ca. 250 kjt/t.

Figur 5: Døgnvariasjon i Frøyatunnelen virkedøgn sept/okt 2020. Kilde: Statens vegvesen

Tallene for år 2020 viser en noe lavere andel lange kjøretøy enn estimert i
vegdatabanken for 201 9. Antall lange kjøretøy (over 5,6 meter) utgjør ca. 1 9% av
totaltrafikken.

Basert på spørreundersøkelsen til næringslivet18 og erfaringer fra reisevaner er det
estimert at 31 % av trafikken er til og fra arbeid og 27% er i arbeid. Dette vil si at en stor
andel av trafikken er tilknyttet næringslivet i form av i arbeid eller til/fra arbeid. På
virkedager anslår vi privatbilismen (fritid, besøk, handlereiser) til å være 23%.

Tabellen under viser trafikken for virkedøgn sept/okt 2020 fordelt på næringer.
Fordelingen er i hovedsak utledet med bakgrunn i spørreundersøkelsen til næringslivet
og samtaler med næringslivet. Tabellen viser at størsteparten av de lange kjøretøyene er
relatert til havbruk og fiske. For laksenæringen er det spesielt to typer trafikk som er
viktig. For slakteriene på Frøya utgjør transport av laks til markedene størsteparten av de
80 turene som ligger i kolonnen 1 6 – 24 meter. Det er opplyst i møte med næringslivet at
det i gjennomsnitt på virkedager kjører ca. 25 trailere med laks fra Frøya. Disse kjører
tomme tilbake og tur/retur utgjør 50 turer gjennom tunnelen. Med en naturlig variasjon i
produksjonen vil det enkeltdager være flere enn 50 turer.

Den andre viktige transporten er knyttet til leverandører til havbruk/fiske med 60
trailerturer. Dette er i hovedsak emballasje til slakteriene på Hitra, der
emballasjefabrikken er lokalisert på Frøya. BEWi viser til at de på travle dager har ca. 32
leveranser med emballasje, det vil si 64 turer gjennom tunnelen. De anslår 30 leveranser
i gjennomsnitt virkedager, 60 turer i tabellen).

Kollektivtrafikken, inkludert skoleruter, utgjør ca. 1 0 daglige avganger i hver retning
gjennom tunnelen. Dette utgjør totalt 20 turer gjennom tunnelen.

18 Fra rådataene til spørreundersøkelse i næringslivet på Frøya og Hitra I:F:M den
planlagte oppgraderingen av Frøyatunnelen 221 -2022.
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Tabell 2: Trafikken i Frøyatunnelen fordelt på reisehensikt og næringer

Lørdager i perioden sept/okt 2020 var trafikken ca. 1 700 kjt(kjøretøy)/døgn, mens den var
1 600 kjt/døgn på søndager. De lange bilene utgjør i underkant av 1 0% av trafikken i
helgedager. Det estimeres at ca. 65-70% av trafikken er private reiser i helgene.

Når vi skal vurdere behovet for oppstillingsplasser for kolonnekjøring og ferje (beskrevet i
sine respektive kapitler i kap. 5) er det interessant å se på en ukedag med høy trafikk. For
å belyse fordelingen trafikken har for de ulike lengdeklassene er det derfor valgt å vise
trafikken for tirsdag 1 /9, uke 36 2020. Denne ukedagen hadde flest lange kjøretøy denne
uka. Totalt sett var det 2681 kjøretøy/døgn som passerte gjennom tunnelen. Den største
timen med trafikk i uken er fredager mellom klokka 1 5 og 1 6 da det både er
jobbavslutning og helgeutfart. Denne timen er litt spesiell i forhold til alle øvrige dager
med en 25 – 30 % mer trafikk enn tilsvarende time de øvrige ukedagene.

Figurene under viser trafikken i henholdsvis retning Fillan og retning Sistranda.

Figur 5: Døgnvariasjon i Frøyatunnelen 1/9 2020 retning Fillan. Kilde: Statens vegvesen
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Figur 6: Døgnvariasjon i Frøyatunnelen 1/9 2020 retning Fillan. Kilde: Statens vegvesen

3.4.2 Pendlere

Statistikk fra SSB viser at i 201 9 var det 390 innbyggere på Frøya som pendlet til jobb i
annen kommune. 660 personer pendlet inn til jobb på Frøya.

For Hitra pendlet 429 innbyggere til jobb i annen kommune, mens 51 6 personer pendlet
inn til jobb i kommunen i 201 9.

Dagpendlingen mellom Hitra og Frøya er i Møresforsknings rapport «Hurtigbåtrute
mellom Frøya og Trondheim», anslått til ca. 400 personer.

3.4.3 Hendelser i tunnel

Fra veitrafikksentralen er det tatt ut rapport for hendelser i tunnelen i perioden 201 0 -
2020. Rapporten er basert på trafikkmeldinger og viser tidsrommet fra en melding blir lagt
ut og frem til den oppheves.

Det er skilt mellom to type meldinger: hhv. «midlertidig stengt» og «redusert
fremkommelighet». En hendelse kan medføre flere meldinger, f.eks. først at tunnelen er
midlertidig stengt, før det er redusert fremkommelighet med ledebilkjøring. Tidsbruken
knyttet til en melding er unik, uten overlapp til neste melding. Dette vil si at det ikke skal
være dobbelttelling med hensyn på tidsbruken tilknyttet hendelsene.

Midlertidig stengt betyr i utgangspunktet at veien er helt stengt for normal trafikk.
Unntaket er ifm. vedlikeholdsarbeid på natt (22:00 –06:00) der det er vanlig med
gjennomslipp kl 23:00, 24:00, 02:00 og 04:00.
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Redusert fremkommelighet betyr at fremkommeligheten er noe redusert, men veien er
ikke stengt. Eksempler kan være ledebilkjøring, lysregulering, manuell dirigering,
innsnevring av veibane og lignende.

Grafen under viser antall ganger som tunnelen har vært midlertidig stengt. Det er skilt
mellom hendelser som kan styres i tidspunkt på døgnet, eksempelvis vedlikehold, og
hendelser som ikke kan styres på tidspunkt, eksempelvis trafikkuhell.

Figur 7: Antall ganger Frøyatunnelen har vært midlertidig stengt i perioden 2010 –2020. Kilde:
Statens vegvesen

Trenden er stigende for antall ganger tunnelen er midlertidig stengt. I 201 0 var det fem
ganger tunnelen var stengt, derav fire som skyldtes uhell. ÅDT i 201 0 var ca. 1 250
kjt/døgn. I 201 9 var tunnelen stengt 47 ganger, derav 28 som skyldtes uhell. I år 2020 var
det 68 ganger tunnelen var stengt, derav 40 som skyldes uhell. Både i 201 9 og 2020 var
ÅDT i tunnelen 2050 kjt/døgn. En mulig årsak til flere hendelser i 2020 kan være en
større variasjon i trafikkmengdene som følge av Covid-1 9. Trafikken i sommermånedene
og tidlig høst var større enn 201 9 og det kan ha vært flere hendelser da. Den viktigste
årsaken til at antall hendelser øker (spesielt de som skyldes uhell og ikke kan styres)
vurderes å være trafikkøkning og grafen indikerer at antallet øker mer %-vis enn
trafikkveksten.



15(108)

RAPPORT UTREDNINGSALTERNATIVER FRØYATUNNELEN

Grafen under viser antall timer tunnelen har vært midlertidig stengt i løpet av et år. År
201 5 og år 201 6 var spesielle. da det ble gjennomført betydelige vedlikeholdsarbeider i
tunnelen. Med hensyn på antall timer tunnelen er stengt er det vedlikeholdsarbeid som er
styrende. De siste 3 årene har tunnelen vært stengt ca. 1 50 timer i året. Dette har
hovedsakelig vært nattarbeid, blir det informert om. Som følge av uhell har tunnelen vært
stengt fra 1 1 til 29 timer de siste 3 årene. I gjennomsnitt var tunnelen stengt ca. 1 time
ved hendelser som ikke kan styre/når et uhell oppstår.

Figur8: Antall timer Frøyatunnelen har vært stengt i perioden 2010 –2020. Kilde: Statens
vegvesen
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Grafen under viser antall ganger tunnelen har hatt redusert fremkommelighet. Også her
er det skilt mellom hendelser som kan styres i tidspunkt på døgnet, eksempelvis
vedlikehold, og hendelser som ikke kan styres på tidspunkt, eksempelvis trafikkuhell.

Med hensyn på redusert fremkommelighet er ikke bildet like tydelig som grafen der
tunnelen er stengt. Det er ikke en stigende trend. Det er imidlertid ikke så langt nær så
mange hendelser der tunnelen har redusert fremkommelighet som antall ganger den har
vært stengt. Mens det i 2020 var 68 ganger tunnelen var stengt var det 1 5 ganger med
redusert fremkommelighet.

Figur 9: Antall ganger Frøyatunnelen har hatt redusert fremkommelighet i perioden 2010 –2020.
Kilde: Statens vegvesen
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Grafen under viser antall timer tunnelen har hatt redusert fremkommelighet i løpet av et
år. Også her viser grafen at år 201 6 var spesiell i da det ble gjennomført betydelige
vedlikeholdsarbeider i tunnelen. Her er vedlikeholdsarbeid klart styrende. og det er
forholdsvis lite timer knyttet til uhell.

Selv om det er i sum er færre ganger tunnelen har redusert fremkommelighet enn den er
stengt er det flere timer i året med redusert fremkommelighet. Det vil si at tidsperioden
med ulemper er lengre hver gang det er redusert fremkommelighet.

Figur 10: Antall timer Frøyatunnelen har hatt redusert fremkommelighet i perioden 2010 –2020.
Kilde: Statens vegvesen

3.4.4 Kollektivtrafikk

Frøya har i dag et begrenset kollektivtilbud. Mellom Hitra og Frøya er det totalt på
skoledager 1 0 avganger i hver retning (linjene 320/420). I tillegg går linje 524 på Frøya og
linje 521 på Hitra. Øysamfunnet er bilbasert og kollektivtrafikken har i hovedsak en viktig
funksjon for skoleelevene. Spredt bebyggelse og begrenset kundegrunnlag gjør at det er
vanskelig å tilby et attraktivt kollektivtilbud.

Det er utarbeidet en rapport om hurtigbåtforbindelse til Trondheim. Den vil også være et
alternativ Sistranda –Fillan. Det vil forbedre kollektivtilbudet, men det vurderes at en slik
forbindelse vil ha begrenset effekt i forhold til de totale trafikkmengdene i tunnelen.

3.5 Geologiske og tekniske forhold

Frøyatunnelen slik den er i dag tilfredsstiller ikke krav til sikkerhetsutrustning for klasse
B19. Ved en oppgradering av dagens tunnel kan sikkerhetskravene til klasse B oppfylles.
Det er i tillegg mangler ved dagens Frøyatunnel med stigning og trang tunnelprofil.

19 Tunnelklasse følger av tunnelens trafikkmengde og tunnellengde
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Utvidelse av tunnelprofilen til bredere tunnel vil være et svært omfattende tiltak med
strossing (sprengning av større profil) og behov for ny bergsikring. Redusert stigning fra
1 0 til 5 % kan kun oppnås med helt eller delvis å bygge ny tunnel.

Ingeniørgeologiske vurderinger knyttet til ny tunneltrasé er omtalt i delrapport «R02
alternativsvurdering tunnel».

Sweco har mottatt grunnlag fra Statens vegvesen med resultater fra grunnundersøkelser
og utførte sikrings- og injeksjonsmengder fra tidligere bygging. Basert på dette er det
estimert et sannsynlig sikrings- og injeksjonsomfang for ny tunnel som er lagt til grunn for
drivekostnadene.

Det er tidligere utført omfattende grunnundersøkelser av bergforhold under sjøen for
eksisterende tunnel og sannsynligvis valgt en optimal trase for krysningen under fjorden.
Sweco har ikke studert i detalj hva som vil være optimal trase for ny tunnel. På dette
stadiet er ny trase plassert så nær dagens tunnel som mulig da dette området er godt
kartlagt ifb. tidligere grunnundersøkelser, og da man vet at det er gjennomførbart å bygge
ny tunnel her (mtp. bergoverdekning mm.).

Traseen under fjorden er lagt øst for eksisterende trase for å unngå konflikt med
fordrøyningsbassenget i dagens tunnel.

Dagens Frøyatunnel har en gjennomsnittlig innlekkasje på rundt 1 1 l/min/1 00 m som
vurderes til å være en akseptabel lekkasjemengde for en undersjøisk tunnel.
Injeksjonsomfanget i eksisterende tunnel er derfor brukt som utgangspunkt for vurdering
av kostnader for boring og injeksjonsarbeider for en ny tunnel. Erfaringen den gang var at
de største injeksjonsmengdene ble utført i svakhetssoner under sjøen.
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4 Fremtidig situasjon

4.1 Utvikling i øysamfunnet

Frøya har som lokalsamfunn nytt godt av bedriftene tilknyttet oppdrettsnæringen. Som
vist tidligere er størsteparten av næringslivet sentrert rundt havbruk og fiske. Til sammen
utgjør dette om lag 50% av den direkte verdiskapningen på Frøya20. Næringslivet i
øyregionen er offensive. De har i sin presentasjon21 som innspill til prosjektet bebudet at
målet er å bli verdensledende på sjømatproduksjon og at aktiviteten skal økes kraftig de
neste 1 0 årene.

Tildeling av nye konsesjoner for laks og ørret er en viktig brikke for fremtidig utvikling i
regionen. Økningen i konsesjoner for laks og ørretoppdrett styres sentralt gjennom
vurderinger og tildeling av konsesjoner. Stortingsmelding 1 6 (201 4-201 5) «Forutsigbar og
miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett»22 er styrende for videre
utvikling.

Hovedmålet med meldingen er økt verdiskapning basert på forutsigbar, bærekraftig vekst
og bedre miljøtilpasning i oppdrettsnæringen. Noe av grunnlaget for meldingen er
rapporten «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050»23. I meldingen står følgende:

Rapporten «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050» peker på utviklingstrekk og et
økonomisk omsetningspotensial i de marine næringene som estimeres til 550 milliarder
kroner i 2050, mot ca. 90 millioner kroner i 2010. I rapporten er visjonene for
oppdrettsnæringen store og det estimeres et potensial for femdobling av produksjonen av
laks og ørret innen 2050, sammenliknet med 2010. Blant forutsetningene for anslaget er
at dagens miljø- og sykdomsutfordringer er løst, at en lykkes med innovasjon innen fôr,
fiskehelse, avl og teknologi, samt at en har et forutsigbart reguleringsregime. Rapporten
har laget et anslag for 40 år frem i tid, og usikkerheten i anslagene vil være større jo
lengre frem i tid en ser. I denne meldingen leggerregjeringen premisser for et forutsigbart
reuleringsregime som skal sikre miljømessig bærekraftig vekst.

Det er utformet en handlingsregel for hvor stor vekst som kan tilbys næringene. Figurene
under viser de sentrale punktene i handlingsregelen.

20 Frøya kommune, 2020
21 Frøya næringsforum/Hitra næringsforenings presentasjon
22 Meld.St.1 6 (201 4-201 5). Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og
ørretoppdrett
23 Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Det Kongelige Norske Videnskapers
Selskab og Norges Tekniske Vitenskapakademi (201 2).
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Figur 11: Sentrale elementer i handlingsregelen i Stortingsmeldingen. Kilde: Meld.St.16 (2014-
2015). Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett

Figur 12: Risikoprofiler som er vurdert i meldingen. Meldingen anbefaler moderat risikoprofil inntil
ny kunnskap indikerer noe annet. Kilde: Meld.St.16 (2014-2015). Forutsigbar og miljømessig
bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett

I kortversjon praktiseres handlingsregelen som følgende:

• Produksjonsområdene deles inn i grønne, gule og rød områder. Kysten er delt
inn i 1 3 områder.

• I grønne områder er miljøpåvirkningen akseptabel og produksjonskapasiteten bør
økes. I gul områder fryses produksjonskapasiteten og i røde områder reduseres
produksjonskapasiteten.

• Produksjonsområdene og nye konsesjoner vurderes annethvert år.
• Regjeringen anbefaler moderat risikoprofil der grønne områder gis mulighet for

vekst på 6% annethvert år (forenklet 3% årlig). Risikoprofilen kan endres ved
behov.
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For år 2020 fikk ni områder grønt lys, to gult og to rødt. Nordmøre og Sør-Trøndelag var
et av områdene som fikk grønt lys og området kan dermed i 2020 vokse med 6%. Av
disse 6%-ene ble ca. 1% ble tildelt fastaktørene og 5% ble delt ut på auksjon. Dette
gjelder vekst på konvensjonelle tillatelser. I tillegg gir staten noe vekst gjennom
spesialtillatelser.

Frøya kommune er også opptatt av å utvikle andre næringer. I planstrategi for 2020 –
2024 peker Frøya kommune på at det kan være en ulempe for kommunen at den er
sårbar for nedgangstider i oppdrettsnæringen. Derfor gir Frøya kommune i planstrategien
uttrykk for etønske om å bygge opp næringer som ikke direkte er knyttet til havbruket.
«Fritids- og turistnæringen (spesielt havfiskeaktørene)harbyggetseg opp de siste årene.
Tang, tare og algeproduksjon er et mulig segment. Det er viktig å videreføre det
tradisjonelle fisket. Deling av egnede lokaliteterer en utfordring da det er flere ulike
interesser. Mulig potensiell sektor er marin energiproduksjon, der Frøya har en ideell
beliggenhet såfremt viljen er tilstede.»

SSB’s befolkningsprognoser (hovedalternativet, midlere prognose MMMM24) viser en total
befolkningsvekst på 21 prosent25 på Frøya frem mot 2050. Frem mot 2030 er
befolkningsveksten anslått til om lag 8 prosent. På Hitra er det forventet en
befolkningsvekst på 1 9 prosenttil 2050.

SSB’s midlere prognose viser en utflating i vekst i forhold til trenden siste 10 år. SSB
angir også prognoser hvis man tror på en mer offensiv vekst. For Frøya viser SSB’s
prognose høy nasjonal vekst, HHMH, 5865 bosatte i år 2030 og ca. 7050 bosatte i år
2050 (vekst på 37 % fra 2020 nivå).

4.2 Prognoser for trafikkmengder i tunnelen mot 2050

Hvordan trafikkmengdene i Frøyatunnelen vil utvikle seg i fremtiden har mange
usikkerheter i seg. Vil veksten som detsiste 1 0-årethar skjedd i øyregionen fortsette?
Hvordan vil utviklingen i oppdrettsnæringen bli og hvor vil veksten komme? Andre
spørsmål er hvordan selve driften av de ulike virksomhetene vil foregå i fremtiden, hvor vil
de produsere og slakte fisken, hvordan vil varer, gods og folk transportere seg og hvor
automatisert vil produksjonen være. Laksenæringen sier selvi intervjuer at de forventer
minst å vokse med sin andel av de tilbudte konsesjonene.

Et annet spørsmål er hvordan resten av samfunnet på Frøya vil vokse, og i hvilken grad
det vil følge havbruksnæringen eller ikke.

Det er også et spørsmål hvordan miljømål innen samferdselssektoren vi påvirke oss i
fremtiden. Og om eksempelvis om nye måter og jobbe på og nye reisevaner som har
oppstått under Covid-19 pandemien delvis vil videreføres i fremtiden. Denne typen
trender har trolig likevel mest å si i byområder, slik at trafikk i Frøyatunnelen vil være
mindre påvirket.

24 SSB: Alternativ MMMM (middels nasjon vekst), kombinerer middels fruktbarhet med
middels levealder, middels sentralisering og middel innvandring
25 Tall for 2050 hentet fra SSBs hovedprognose (MMMM)
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Figuren under viser fire ulike prognoser for fremtidig trafikk i Frøyatunnelen. Figuren viser
ÅDT, som er grunnlaget for dimensjoneringsklasser for veger og tunneler. Som tidligere
vist er trafikken høyere på virkedager og lavere i helger. År 2020 vises ikke i tabellen da
dette var et spesielt år grunnet Covid-1 9. Prognosene er også utarbeidet under
forutsetning om at reisetider og reisekostnader for å krysse Frøyfjorden ikke endres
vesentlig fra i dag (da større endringer i reisetid/kostnad vil påvirke trafikknivået).

Figur 13: Prognoser for fremtidig ÅDT i Frøyatunnelen.

I perioden 2009-201 9 vokste ÅDT i Frøyatunnelen fra ca. 1 230 til 2055, noe som tilsvarer
en årlig vekst i ÅDT på 5%. I årene 201 3 – 201 7 var stor årlig vekst på 7-9%. 201 8 og
201 9 har det flatet litt ut med 1 ,5-2,5% vekst.

I forbindelse med NTP 2022-2033 er det utarbeidet grunnprognoser26 for trafikkvekst i
hvert fylke. For Trøndelag viser denne prognosen en årlig vekst på 1 ,3% for lette og 1 ,8%
for tunge i perioden 201 9-2030. For 2031 – 2050 viser prognosen en årlig vekst på 1 ,0 –
1 ,5%. Den historiske årlige veksten i perioden 201 1 - 201 8 for Trøndelag som helhet har

26 2020071 2_Retningslinjer SØA_til NTP (finally). Notat fra Vegdirektoratet datert 1 2-07-
20
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vært ca. 1 ,5% for lette og 2-3% for tunge. Ved å benytte grunnprognosen for
Frøyatunnelen blir ÅDT i Frøyatunnelen ca. 3000 i år 2050, vist med lilla i figuren.

Årlig siste 1 0 år har det i gjennomsnitt vært en økning på 83 kjøretøy. Hvis dette
fortsetter, vil ÅDT passere 4000 i 2043 og være ca. 4 600 i år 2050. Dette er vist med
grønn kurve i figuren.

3% årlig vekst er vist med oransje linje. Dette er et eksempel på at trafikken vokser i
samme takt som konsesjonene som laksenæringen i Trøndelag fikk i siste
tildelingsperiode. Kurven passerer ÅDT 4000 i år 2041 og når ca. 5000 i år 2050.

5% årlig vekst, vist med grå linje, er at trafikken vokser videre som gjennomsnittet årlig i
perioden 2009 – 201 9. ÅDT 4000 passeres i år 2033 og stiger til over 9000 i år 2050.

Swecos vurdering er at den fylkesvise prognosen trolig er for lav for fremtidige
trafikkmengder i Frøyatunnelen. Øyregionen har en historisk vekst som er høyere enn
gjennomsnittet for fylket. Det skal en stagnasjon/utflating til i næringslivet/øvregionen for
at den fylkesvise prognosen skal gjelde.

Prognosen 5% vekst vurderes likevel som et veldig høyt anslag for fremtiden. Frøya har
nytt godt av ferjeavløsningsprosjektet som Frøyatunnelen er. Tilsvarende effekt vil det
trolig ikke være fremover. Dette krever også trolig en betydelig større befolkningsvekst
enn SSB’s prognoser. Det kan også sies at veksten %-vis ofte blir relativt høy, når
utgangspunktet er forholdsvis lavt/moderat som trafikkmengdene har vært og hver
etablering slår kraftigere ut.

Sweco vurderer de to midterste prognosene som mest sannsynlig. I disse ligger
muligheter for betydelig vekst i øyregionen. I videre vurderinger har vi benyttet kurven der
ÅDT har en årlig vekst på 3 %. Som nevnt er det stor usikkerhet i prognoser for fremtidige
trafikkmengder og den er i stor grad avhengig av hvilken fremtid vi tror på.

De ulike alternativene vil også påvirke trafikken. Prognosene over er gitt en reisetid og
tilbud tilsvarende som dagens situasjon. Ved en ny tunnel kan standard, lengde og
stigning påvirke trafikkmengdene. I ferjealternativet vil trafikkmengdene bli påvirket i
anleggsperioden. Eventuelle bompenger vil trolig ha effekt ved nye tunneler. Disse
forholdene er diskutert under hvert kapittel.
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5 Beskrivelse av alternativene

5.1 Hva er referansealternativet

Referansealternativet beskriver dagens situasjon og forventet utvikling, hvis ingen av
alternativene blir iverksatt på området. Referansealternativet brukes som
sammenligningsgrunnlag for å identifisere og beskrive effekter av å gjennomføre tiltak i
alternativene.

Referansealternativet tar utgangspunkt i dagens løsning og er en videreføring av denne
med en tilfredsstillende ytelse. For å kunne være i drift med tilfredsstillende ytelse må
Frøyatunnelen oppgraderes.

I referansealternativet oppgraderes eksisterende tunnelløp i tråd med minimumskrav i
tunneldirektivet som ivaretar sikkerhetspålegg i EUs tunneldirektiv. Gjeldende rett er
dermed lagt til grunn, selv om oppgradering av tunnelen ikke er bevilget. Tiltakene i
referansealternativet ivaretar i tillegg nødvendig oppgraderings- og vedlikeholdsbehov
som følger av tunnelens levetid. Tiltakene i referansealternativet omfatter veg-, anleggs-
og sikkerhet; sikrings- og konstruksjon; elektro -og automasjon, vann og drenering og
kostnader forbundet med trafikkavvikling.

Dagens tunnel har behov for forbedret sikkerhet. Risikoanalyse for tunnelen fra 201 9
fremhever dette behovet og konkluderer med at det er lite sannsynlig å kunne etterleve
selvbergingsprinsippet ved evakuering, uten å bygge egen rømningstunnel.27 Tiltakene i
referansealternativet er sikkerhetsforbedrende, og er delvis en løsning på behovet som
fremgår av nevnte risikoanalyse. Referansealternativet skal kun inneholde minimum av
tiltak for å holde dagens tunnel i drift.

Vi er ikke kjent med at det er tatt noen beslutning for dato for oppstart av prosjektet.
Oppdragsgiver har bedt oss påpeke tidsaspektet i den grad det er relevant/avgjørende,
og utover dette ikke hatt synspunkter på tid. Vi har lagt til grunn av oppgradering av
dagens tunnel er ferdig 1 . januar 2025. Åpningsåret 2025 er valgt fordi tunnelforskriften i
utgangspunktet setter krav til at dagens tunnel skal oppgraderes innen 2025. Forskriften
åpner ikke for ferdigstilling etter 2025, så med gjeldende rett til grunn er dette det siste
året vi kan ta utgangspunkt i.

Vår vurdering er at foreslått hovedløsning for rehabilitering i Aas Jacobsens prosjekt
tilfredsstiller kravene til minimum av hva som uansett må gjøres med tunnelen. Således
er dette å betrakte som en minimumsløsning og er vårt referansealternativ.

27 Risikoanalyse av Frøyatunnelen er utarbeidet av Safetec (ST-1 4770-2)
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5.2 Referansealternativet – Rehabilitering av dagens tunnel

Skisse Samlede
kostnader

(inkl. mva. der relevant)

Tunnel-
forutsetninger

Varighet,
organisering av
anleggsperiode

Referansealternativet
–Rehabilitering av
dagens tunnel

573 mill. kr. inkl.
oppgradering +

oppstillingsplasser

T8
10% stigning

Ca. 5,3 km lang

18 mnd
Dagåpent 06-20,
kolonner kl 2130

og 2400,
nattestengt

I alternativet oppgraderes eksisterende tunnelløp i tråd med krav i
tunnelsikkerhetsforskriften.

Det er Aas Jakobsen som har fått i oppdrag å kartlegge tilstanden i tunnelen og anslå
omfang og kostnader av rehabiliteringsarbeidet. Aas Jakobsen har også utarbeidet
forslag til når tunnelen skal være stengt eller åpen i rehabiliteringsperioden. Aas
Jakobsen har ikke i detalj beskrevet hvordan trafikkavviklingen skal foregå i
anleggsperioden i forhold til utstyr, rydding av tunnel etc. I det etterfølgende er det lagt til
grunn at det foreslåtte opplegget er gjennomførbart. De har heller ikke definert plass til
oppstilling av kjøretøy på hver side. Sweco har foreslått plasser, vist i eget kapittel.
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5.2.1 Anleggsperiode

Det er anslått at rehabiliteringsarbeidet vil foregå over en periode på 1 8 måneder, 1 ,5 år.
Oppstart av rehabilitering anslått til 1 . juli 2023, slik at tunnelen kan åpnes 1 . januar 2025.
Det legges til grunn at dette kan settes i gang så fort nødvendige vurderinger er gjort og
det foreligger nødvendige tillatelser.

5.2.2 Trafikkavvikling i rehabiliteringsperioden

I rehabiliteringsperioden er følgende situasjon for trafikkavvikling definert av Aas
Jakobsen/ Trøndelag fylkeskommune:

• Åpen for trafikk på dagtid i perioden mellom kl 06:00 og 20:00. Det er lagt til
grunn redusert hastighet til 50 km/t gjennom tunnelen på dagtid, som følge av at
sikkerhet i forhold til at tunnelen er ryddet for anleggsmateriell, evt at havarinisjer
har utstyr.

• Kolonnekjøring gjennom tunnelen i begge retningen kl. 21 :30 og kl 24:00.

• Nattestengt i perioden kl. 24:00 –06:00. Det vil bli lagt opp til at
utrykningskjøretøy kan passere på natt såfremt det ikke er avgravd veg eller nylig
sprengt.

Det legges opp til god kommunikasjon på forhånd.

5.2.3 Trafikkmengder og reisetider

Det forutsettes at når tunnelen er åpen mellom 0600 – 2000 vil den fungere som i dagens
situasjon.

Trafikkmengdene på dagtid kan forventes å bli som i dagens situasjon, inkludert forventet
trafikkvekst frem til rehabiliteringsperioden. Omtrent 90 % av døgntrafikken går i denne
perioden.

To kolonner på kveldstid og nattestengt vil naturlig nok påvirke trafikkmengdene og
reisetiden. Det er flere forhold som vil oppstå:

• Noen av reisene vil endre reisetidspunkt og tilpasse seg kolonnene. Dette gjelder
hovedsakelig de reisene som vurderes som helt nødvendige, eller der
kolonnetidspunktene passer inn som en naturlig del av reisen.

• Noen av reisene vil endre tidspunkt til rett før tunnelen stenger for kvelden eller
tidlig på morgenen. Et eksempel på dette vil være tilpasninger som næringslivet
gjør, eksempelvis at de som i dag kommer på jobb før klokka 0600 må vente til
06:30. Det vil bli en trafikkøkning 06-07.

• Noen av reisene vil ikke blir foretatt. Dette gjelder trolig spesielt fritidsreiser som
kan droppes eller foretas til andre steder.



27(108)

RAPPORT UTREDNINGSALTERNATIVER FRØYATUNNELEN

Tabellen under viser trafikken virkedøgn sept/okt 2020 som blir påvirket av kolonnene og
nattestengingen. Totalt er det ca. 250 kjøretøy som blir påvirket, omtrent 1 0 % av
trafikken over døgnet. Av disse er det ca. 1 0 % lange. Den viktigste transporten er de
lengste kjøretøyene, trailere, med enten fisk ut fra Frøya eller emballasje til bedriftene på
Hitra. På virkedager i høysesong påvirkes omtrent 1 9 trailere i perioden klokka 20.00 til
06.00.

Tabell 1 Trafikk som blir påvirket av kolonnene og nattestenging

Å anslå hvor mange av disse som kommer til å benytte kolonnene, forskyve reisetiden til
tunnelen er åpen for fri ferdsel eller droppe reisen helt er vanskelig å estimere og det
finnes ingen gode metoder eller erfaringstall til å underbygge dette. Et overslag på dette
vil inneholde så mange usikkerheter at det er ikke funnet hensiktsmessig å gjøre.

Uavhengig av dette vil all trafikk som kjører i tunnelen mellom klokka 20:00 og 06:00
oppleve en ulempe som følge av kolonnene eller stengingen. I kapittelet om
samfunnsøkonomi er det regnet på et eksempel der det er antatt at all trafikk som blir
påvirket får en endret reisetid og ulempe tilsvarende at de benytter seg av en av
kolonnene. I dette regnestykket ligger at de forholder seg til et kolonnetidspunkt, møter i
gjennomsnitt opp 1 0 minutter før og kjører igjennom. Under vises beregnet reisetid for en
kolonne:

• Lengde kolonnekjøring 6,2 km

• Det er forutsatt en gjennomsnittlig kjørehastighet på 40 km/t. Dette inkluderer at
man kjører litt fortere nedover og flatt, mens det vil være lav fart på slutt av
tunnelen vis det er tunge kjøretøy i kolonnen. Kjøretiden blir da ca. 9 min.

• Avvikling kolonne: Trafikken har naturlig en betydelig variasjon gjennom uka, i
helgene og også avhengig av sesong. I kapittel 3.4.1 viste vi en høy virkedag og
denne dagen gikk det 337 kjøretøy i perioden 20.00 – 06.00. Som et
gjennomsnitt har vi 250 kjøretøy på virkedager sept/okt 2020. Som et
gjennomsnitt over året er det enda litt mindre. I helgene er det mer trafikk på
kveld/natt enn i ukedagene. Trafikktallene viser at trolig vil kolonnen 21 :30 blir
den største. Trafikktallene viser at det på det meste er et potensial på 60-70
kjøretøy i denne kolonnen på de mest travle dagene. Under forutsetning om at
det er ca. 60 kjøretøy som skal i en kolonne, med 3 sekunder mellom hver bil, vil
det ta ca. 3 minutter å avvikle en kolonne ved utløp av tunnelen.

• I tillegg til det ovenstående vil det være tapt tid i forhold til at man må møte opp i
forkant av kolonnen og organisering. Hvis det legges inn et tidstap i gjennomsnitt
på 8 minutter vil hvert kjøretøy påregne 20 minutter for å kjøre gjennom tunnelen.
Det er fra Aas Jakobsen ikke presisert om kolonnene vil kjøre samtidig gjennom
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tunnelen eller om det først skal kjøres den ene retningen, så den andre.
Uavhengig av løsning som velges er det forutsatt at kolonnene vil gå på faste
tidspunkt fra hver side og at trafikantene vil tilpasse seg dette tidspunktet.

• I dag tar det ca. 5 minutter å passere tunnelen og tidstapet kan beregnes til 1 5
minutter som et gjennomsnitt. En ulempesfaktor for trafikantene kommer som et
tillegg.

5.2.4 Oppstillingsplasser

Sweco har ikke fått opplysninger om at Aas Jacobsen har angitt hvor oppstillingsplasser
for kolonner kan være eller hvordan dette skal organiseres.

Kommunene har hver for seg henvist til to mulige områder for oppstilling kjøretøy vist på
figur under. Gul firkant er tunnelmunning, mens rød runding er mulige oppstillingsplasser.

Figur 143: Mulige oppstillingsplasser (rød ring) for kolonner. tunnelmunning vist med gul firkant. På
Frøya til venstre og på Hitra til høyre. Kilde: Flyfoto Finn.no.

På Frøya er oppstillingsplassen lokalisert nær Hammarvika en knapp km fra
tunnelmunningen. Swecos vurdering er at en slik plassering er uhensiktsmessig og ikke
vil fungere. En slik løsning vil være vanskelig å forstå og gi utfordringer i forhold til
hvordan det i praksis skal avvikles. I tillegg vil det gi unødvendig mye tapt tid for
kjøretøyene.

På Hitra vil det være enklere å benytte foreslått areal. Skal det fungere hensiktsmessig
bør det etableres en veg mellom nordre del av industriområdet ned til fv. 71 4. Denne
plasseringen krever også god skilting i krysset ned til Kjerringvåg. Sweco vurderer heller
ikke denne plasseringen som optimal.

Under er det vist forslag til plasseringer av kolonnesoppstillingsplasser som vi mener er
en bedre lokalisering, være enklere å forstå og som vurderes å gi en bedre
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trafikkavvikling. Tiltakene vil kreve utvidelse av vegareal eller at beitemark,
jordbruksarealer omdisponeres. Tiltaket vil også kreve infrastruktur i form av
kjørearealer/tilkobling til vegnettet. Dette må vurderes og prosjekteres i neste fase.

Figur 15: Forslag til oppstillingsplasser for kolonner på Frøya Kilde: Flyfoto Finn.no.

Basert på trafikken som er vist i kapittel 3.4.1 er det teoretiske behovet for
oppstillingsplasser på Frøya i kolonnen som går kl. 21 :30 ca. 67 personbiler og 1 1 lange
kjøretøy. Dette tilsvarer omtrent et behov for 500 meter oppstilling. I dette anslaget ligger
ingen trafikkvekst frem til rehabilitering, men heller ingen avvisning av trafikk.

På Frøya er det vurdert fire ulike oppstillingsplasser:
1 . Bilene kan stilles opp i høyre kjørebane fra Rundkjøringen mellom fv. 71 4 og fv.

71 6 og frem til tunnelmunningen. Dette er en strekning på ca. 200 meter. Denne
strekningen er for kort til å avvikle potensialet for trafikk for kolonnene. En mulig
løsning er å utvide med et ekstra felt på høyre side og dermed øke til 350-400
meter. Dette er heller ikke nok til å dekke det teoretiske behovet for en kolonne,
men vil i praksis være tilstrekkelig i de fleste tilfellene. I denne løsningen er det
fare for at rundkjøringen mellom fv. 71 4 og fv. 71 6 blir blokkert.

2. Et alternativ er utvide fv. 71 6 og fv. 71 4 med en ekstra oppstillingsfelt på hver
side av rundkjøringen. Vegen må utvides slik at øvrig trafikk som ikke skal
gjennom tunnelen kan passere. Løsningen vil gi en teoretisk tilstrekkelig plass til
500 meter oppstilling. Løsningen kan imidlertid medføre en litt uoversiktlig
trafikkavvikling da man må sette i gang kolonner fra begge sider. Man kan også
se for så å kombinere plassering 1 med plassering 2. En fare med dette er at
rundkjøringen fort blokkeres hvis feltet ned mot tunnelmunningen fylles opp.
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3. Den kan etableres oppstillingsplasser på jordet nordvest for rundkjøringen, med
adkomst til rundkjøringen som er fjerde arm. Det er vurdert at det er plass til over
1 000 meter oppstilling noe som bør være tilstrekkelig. En fordel med egen
oppstilling er sikkerhet ved venting på kolonne da man kan få ut av bilen.

4. Den kan etableres oppstillingsplasser på jordet rett ved tunnelmunningen. Det er
vurdert at det er plass til over 1 000 meter oppstilling noe som bør være
tilstrekkelig. En fordel med egen oppstilling er sikkerhet ved venting på kolonne
da man kan få ut av bilen. Nærhet til tunnelen, samt større robusthet, gjør at
denne plasseringen vurderes som den beste løsningen.

Figur16: Forslag til oppstillingsplasser for kolonner på Hitra Kilde: Flyfoto Finn.no.

Basert på trafikken som er vist i kapittel 3.4.1 er det teoretiske behovet for
oppstillingsplasser på Hitra i kolonnen som går 21 :30 ca. 61 personbiler og 8 lange
kjøretøy. Dette tilsvarer omtrent et behov for 450 meter oppstilling. I dette anslaget ligger
ingen trafikkvekst frem til rehabilitering, men heller ingen avvisning av trafikk.

1 . Bilene kan stilles opp i høyre kjørebane fra Rundkjøringen (kryss ned til
Kjerringvåg) og frem til tunnelmunningen. Dette er en strekning på ca. 500 meter.
Denne strekningen er tilstrekkelig til å avvikle potensialet for trafikk for kolonnene.
Får å sikre ytterligere kapasitet og en mer robust løsning kan man evt utvide med
et ekstra felt.
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5.2.5 Omfang av tiltak ved oppgradering

Tunnelen oppgraderes slik at den oppfyller krav i tunnelsikkerhetsforskriften. Det skal
samtidig utføres vedlikehold og annen oppgradering iht. N500 som det er naturlig at
utføres samtidig. Dette omfatter blant annet riving/demontering av deler av dagens
utrustning, ettersikring av bergmassene, montering av ny vann- og frostsikring, utskiftning
av elektroanlegg, bygging av nye tekniske bygg og diverse sikkerhetsutrusning slik som
ledelys, ITV, brannslukkere, brannventilasjon med mer. I tillegg etableres
evakueringsrom.

5.2.6 Kostnadsanslag

Kostnader for dette alternativet er beskrevet i kapitel 6.1 .

Samlet kostnadsoversikt er gitt i kapitel 7.
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5.3 Alternativ: Ferje i anleggsperioden

Skisse Samlede kostnader
(inkl. mva. der relevant)

Tunnel-
forutsetninger

Varighet,
organisering av
anleggsperiode

Ferje i anleggsperioden

588 mill.kr inkl.
oppgradering, kai, leie

av ferje,
oppstillingsplasser.

T8
10% stigning

Ca. 5,3 km lang

11 mnd
To ferjer i

halvtimesrute
Kjerringvåg-
Hammarvik

I alternativet etableres det et midlertidig ferjesamband mellom Kjerringvåg på Dolmøya på
Hitra og Flatval/Hammarvika/Nord-Hammarvika på Frøya i anleggsperioden for
rehabilitering av Frøyatunnelen. Ferjesambandet skal sørge for trafikkavvikling i
anleggsperioden.

5.3.1 Anleggsperiode

Trøndelag fylkeskommune opplyser at det skal legges til grunn at rehabiliteringsarbeidet
ved et slikt alternativ vil foregå over en periode på 1 1 måneder. Det legges til grunn
oppstart 1 . februar 2024, slik at tunnelen kan åpnes 1 .januar 2025.
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5.3.2 Ferjetilbudet i anleggsperioden

Under følger en beskrivelse av hvilket ferjetilbud som legges til grunn.

Tabell 4: ulike sider ved ferjestrekningen

Strekning Fylke,
del av

vegstrekning,
geografisk
beliggenhet

ÅDT
(2019-tall)

fra
vegkart.no

Andel
lange

kjøretøy

Frekvens,
overfartstid

Lengde i
km

Kapasitet Kommentarer

Frøyatunnelen
under
Frøyfjorden fra
Hitra til Frøya

(Ferje
Kjerringvåg-
Flatval 1964-
2000, trafikkert
av MF
Frøyaferja - 20
PBE - og MF Fru
Inger –28 PBE)

Trøndelag, FV 714
vest for innløpet
av Trondheims-
fjorden

2050i år 2020

346 i år 2000,
siste år med
ferje

22% Frekvens kan
tilpasses.

Sweco foreslår
opp til

halvtimes-
frekvens i travle
perioder med to

ferjer.

Kjerringvåg-
Flatval:

Kystverket
anslår 20
minutter

Kjerringvåg-
Hammarvik
Kystverket

anslår 25 min.
Muliglengre tid
grunnet strøm

rundt Kuskjæret.

Kjerringvåg -
Nord-

hammarvik
Kystverket

anslår 30 min

Tunnel 5,3
km

Ferje
Kjerringvåg-
Flatval
4, 37 km

Ferje
Kjerringvåg-
Hammarvik
5, 09 km (gul
farled)/6,28
km (rød
farled)

Ferje
Kjerringvåg -
Nord-
hammarvik
7,92 km

Avhenger
av størrelse
på ferjene
som blir
satt inn.

Dersom en
legger til
grunn at
ferje A og
ferje B
28settes inn
i halvtimes
rute vil
kapasiteten
bli 226
PBE/time

Høyere andel lange
kjøretøy enn
sammenlignbare
ferje-strekninger

Når en utreder utforming av ferjesamband vektlegges vanligvis29 følgende elementer: I
sjøen ser en på forhold knyttet til innseilingsretning, vind/strøm, sjødybde, erosjon,
grunnforhold i sjøen og havnesikring. På land vurderes parkeringsplasser,
venterom/toaletter, servicebygg, ferjeoppstillingsplass med antall felt og lengde,
tilkomstvei mv30. I tillegg kommer påvirkning av miljø, inkludert i sjø, påvirkning av

28 Ferje A og Ferje B er to konkrete, navngitte ferjer. Opplysninger om disse mottatt fra
ferjeselskap. Av konkurransehensyn holdes navn på vurderte ferjer skjult.
29 Fra ulike plansaker på nettet
30 Et landområde omfatter ifølge definisjon i Håndbok V431 følgende: Oppstillingsplass,
tilkomstveg, parkeringsanlegg, servicebygg, grøntanlegg, sjøfront, belysning,
signalanlegg og billetteringsfasiliteter.



34(108)

RAPPORTUTREDNINGSALTERNATIVER FRØYATUNNELEN

nærmiljø, landskap og ev. naboer. Ganske nytt i 2020 er elektriske ferjer, da skal
ladefasiliteter vurderes. Ved midlertidig ferjeleie kan en sannsynligvis legge mindre vekt
på f.eks. belysning og landskapsutforming, men de samme regler gjelder for bl.a.
miljøpåvirkning.

Det legges til grunn at aktuelle ferjekaier på Hitra og Frøya er ferdig regulert, da det
legges opp til å bruke eksisterende kaiområder. Tilrettelegging av bl.a.
ferjeoppstillingsplass må planlegges detaljert i en eventuell neste fase. Detaljer rundt
løsninger for f.eks. tilkobling av flytende ferjekai med ombordkjøringsløsninger gjenstår
også.

Begrepet personbilenhet –PBE –som anvendes for å beregne dekksareal i ferjer legges i
denne utredningen til grunn for omregning av antall biler i ulik lengde til antall PBE31.
Størrelsen på en PBE er 4,25 m samt klaring på 15 cm hhv. foran og bak bilen.

5.3.2.1 Om behov for oppstillingsplass, og om behov for ferjekapasitet

Vi har prøvd å anslå hvor stort behov det vil være for oppstillingsplass for vanlige biler,
hhv. for næringstransport, her definert som lange biler (> 5,6m) på ferjekaien. Vi har lagt
til grunn trafikken i tunnelen på en av de travleste dagene i 2020, dvs. tirsdag den 1.
september32. På denne dagen var det til sammen 1334 biler som kjørte gjennom
Frøyatunnelen i retning Fillan, mens 1346 biler kjørte i retning Sistranda. Av disse var
22% lengre enn 5,6 m i retning Fillan, mens 20% var lengre enn 5,6 m i retning Sistranda.
Vi har tall for antall biler mellom 5,6-7,6m, antall mellom 7,6 og 12,5m, antall mellom 1 2,5
og 1 6m, og antall mellom 1 6 og 24m. Vi vet at det var ingen biler som var lengre enn
24m. Vi har gjort noen forutsetninger om gjennomsnittlig lengde på bilene i disse
kategoriene, basert på Dimensjoneringsgrunnlag i Håndbok N1 00 fra Statens
vegvesen33.

Vi har lagt til grunn at det beregnes 30 cm mellom bilene på ferja for tett stabling
(definisjonen av PBE34 legger dette til grunn), mens det i tråd med håndbok V430 for
ferjeleiers Landområder legges til grunn en ekstra meter mellom bilene på land. De
travleste timene denne dagen er mot Fillan hhv. kl 15-16, kl 16-17 og kl 8-9, mens det
andre veien er timen mellom 15-16 som er travlest, med morgentimen fra kl 7 som nr to
og fra kl 16 som nr tre. Disse timene vil dermed være dimensjonerende for ferjekøen. I
dette regnestykket er det ikke lagt inn en trafikkvekst frem til tiltaket settes i drift, men det
er heller ikke tatt hensyn til avvisning av trafikk.

31 PBE opprinnelig definert i NOU 1974:50 Standardisering av ferjer
32 Spesielle forhold i 2020 grunnet Covid-19, men grunnet feil på trafikkteller i 2019 fanget
ikke denne opp ulik lengde på lange biler, derfor velges likevel 2020-tall. Avklart med
næringslivsrepresentanter av dagen er tilstrekkelig representativ til tross for corona.
33 Forutsetninger gjennomsnittlig lengde kjøretøy i hver kategori: 5,6-7,6m: vi legger 6,6m
til grunn. 7,6-12,5m: vi legger 12m til grunn. 12,5-16m: vi legger 15 m til grunn, bl.a. pga.
busser. 1 6-24m: vi legger 22m til grunn, dimensjonerende vogntog for denne kategorien.
34 Definisjon av PBE personbilenheter: 4,55 m lengde (4,25m + 2x1 5 cm)
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Tabell 5: Beregning av PBE for trafikk i Frøyatunnelen 1. september 2020

Tidspunkt Antall
biler

Samlet
PBE

Behov for
oppstilling

på land
(1 m mlm
bilene)

Korte biler (<5,6m) Lange biler(5,6-24m)

Antall
biler

%

Andel

PBE35

(plass-
behov
på
ferja)

Lengde
kø på
land

Antall
biler

%

Andel

PBE36 Lengde
kø på
land

Retning
mot
Fillan

Hele
døgnet

1334
2891

10,68 km
1044 78 %

1170 6,05km
290 22 % 1721 4,63km

Tredje
travleste
time

7-8 101
182

0,7 km
84 83 %

94 0,49km
17 17 % 88 0,21km

Nest
travleste
time

15-16 130
213

0,79 km
112 86 %

126 0,65km
18 14 % 87 0,14km

Travleste
time

16-17 121
239

0,91km
98 81 %

110 0,57km
23 19 % 129 0,34km

Retning
mot
Sistranda

Hele
døgnet

1346
2824

10,6km
1077 80 %

1207 6,25km
269 20 % 1616 4,35km

Nest
travleste
time

7-8 116
240

0,91km
94 81 %

105 0,54km
22 19 % 135 0,37km

Travleste
time

15-16 122
193

0,93km
98 80 %

110 0,57km
24 20 % 83 0,36km

Tredje
travleste
time

16-17 114

199

0,79km

82 72 %

92 0,48km

32 28 % 107 0,31km

35 PBE korte biler er beregnet som følger: antall biler x gjennomsnittslengde + 30 cm /
2,55 (som er standard lengde lagt til grunn ved beregning av PBE)
36 PBE lange biler = sum antall biler x gjennomsnittslengde + 30 cm for hver av
lengdekategoriene (5,6-7,6m, 7,6-1 2,5m, 1 2,5-1 6,0m, 1 6,0-24,0 m)/2,55. Det er ingen
kjøretøy som er lengre enn 24m.
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Travleste time begge veier markert med blått. Hele døgnet og de tre travleste timene er
valgt presentert i tabellen.

Dersom den samme trafikken som fant sted i Frøyatunnelen 1. september 2020 i stedet
skulle gått via ferje, så ville det i de travleste periodene på oppstillingsplass vært drøyt
900m ventende kjøretøy begge veier i timen. Dette utgjør PBE opp til 240 i timen. Av
dette ville tidvis mer enn halvparten av PBE bestått av lange kjøretøy. Dersom vi legger
hhv ferje Aog ferje B til grunn, med kapasitet på hhv 106/120 PBE og forutsetter
halvtimesrute, så vil dette utgjøre 226 PBE i timen hver vei.

I travleste time er dethhv. ca 340 og 360 m kø på land av lange kjøretøyer i hver retning
som vil trenge transport. De ferjene vi har regnet på har hhv. max 9 og 10
vogntogenheter (VTE). Med 22 m lange vogntog til grunn og halvtimesrute vil dette kunne
dekke en kapasitet på avvikling av > 400 meter kø i timen for lange biler. På det aller
travleste tidspunktet vil deti så fall være en underkapasitet på 1 6 PBE i timen totalt, mens
kapasiteten for næringstransport vil holde. På fredags ettermiddag, når helgetrafikken
setter inn, er det etytterligere potensiale for 25-30 % underkapasitet. Større ferje enn det
vi har lagt inn må eventuelt settes inn for å løse dette.

5.3.2.2 Aktuell trasé

I perioden 1964 gikk det ferje mellom Flatval på Frøya og Kjerringvåg på Hitra.
Sambandet var trafikkert med ferjer av størrelse 25 PBE og ÅDT siste år ferja gikk var på
34637.

5.3.2.3 Aktuell plassering av ferjeleie på Hitra-siden

5.3.2.3.1 Kjerringvåg ferjeleie

Figur 17 Satelittbilde av Kjerringvåg ferjeleie, hentet fra norgeskart.no

37 Oppgitt i møte med Frøya og Hitra kommune 1 6. november 2020
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Hitra kommune sier i samtale at Kjerringvåg har plass til større ferje enn det som ble
brukt forrige gang. Kaia i Kjerringvåg er eid av Fylkeskommunen. Det fins ikke noe
naturlig annet alternativ for ferjekai på Hitrasiden. Kjerringvåg er skjermet, mens det er
værhardt andre steder. Hitra kommune oppgir stedlig oppstillingsplass som mulig
utfordring knyttet til ferjeleie.

I oppfølgingssamtale oppgir kommunen at utfylling i sjø for å skaffe større plass er lite
aktuelt, men at det trolig vil være plass langs veien fra kaia og inn Kjerringvågveien for
flere hundre bilder, hhv. at det fins et stort tilgjengelig industriområde rett ved tunnelinnløp
for Frøyatunnelen hvor kommunen eier 35 dekar. Dette kan etableres som
venteområde/oppstillingsplass. Det tar få minutter å kjøre derfra og ned til ferjekai med bil
(4 minutter, ifølge Google maps). Kommunen forteller at området nå er ferdigstilt for
etableringer, planert med veisystem og avløp og vann inn i området. Google maps angir 4
min kjøretid fra Knutshaugbrua, krysset rett nord for industriområdet, ned til ferjeleiet.
Dette er imidlertid ingen optimal løsning.

I den grad en velger å gå for en ferjeløsning bør mulighetene for mer optimal
oppstillingsplass nære Kjerringvåg utredes nærmere.

5.3.2.4 Aktuelle ferjeleier på Frøya-siden

5.3.2.4.1 Flatval

Ferjen anløp tidligere til Flatval på Frøya-siden. Denne kaia eies i dag av Frøya utleie AS.

Frøya kommune antyder i samtale at de tror det blir vanskelig å bruke større ferje til
Flatval grunnet mye skjær i sjøen underveis, samt at det kan være vanskelig å komme
seg inn og en vil ha begrenset plass til oppstilling.

Kystverket har vurdert hensiktsmessig farled og sier følgende om Flatval som mulig
ankomststed:

«Flatval er det alternativet som har kortast seilingsdistanse. Alternativet er etter vårt syn
likevel det med størst utfordring i forhold til størrelse på ferjene. Ein vil få fleire tildels
store kursforandringer i trangt farvatn som gjer dette til ei kompleks seilingsled. Også det
at ein ikkje har «rømningsveg» dersom noko skulle svikte, er ein tanke som gjerne
navigatører vil ha. Ytre påvirkninger på desse ferjene med relativt store overbygg vil vere
ein viktig faktor å påpeike, då vind og straum vil ha stor innvirkning på avdrift. Ferjene har
erfaringsmessig lite dypgåande og vil på grunn av dette lett kunne oppleve avdrift i sterk
vind og eller straum.»

Sweco vurderer på denne bakgrunn Flatval som å være lite hensiktsmessig som ferjested
og er ikke vurdert videre.
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5.3.2.4.2 Hammarvik

Frøya kommune/fylkeskommunen har foreslått Hammarvik som et av to alternative
ankomststeder på Frøya.

Figur 18 Satelittbilde av Hammarvik, kilde norgeskart.no. rød sirkel er mulig oppstillingsplass
oppgitt av kommunen

Det fins ifølge Frøya kommune tilgjengelige arealer i Hammarvik Industriområde, hhv.
eksisterende og områder som kan planeres.

I Hammarvik ligger i dag hhv. bedriften BEWi produkter (stor bygning i nederste venstre
hjørne av bildet over), og ScaleAQ (bygning med hvitt tak og kaifasiliteter til høyre
nedenfor midten av bildet, like ved utstikker).

Kystverket har vurdert aktuelle seilingsleder til Hammarvik:
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Figur 19 Rødlinje: foreslått seilingsled, gul linje alternativ seilingsled

Rød linje: foreslått seilingsled, gul linje alternativ seilingsled.

Kystverket sier følgende:

«Alternativ Hammervik vil ha litt lenger seilingsdistanse men har reinare farvatn. Her har
vi sett på to alternative seilingsleder, øst og vest av Grønnholmen. Når det gjeld øst av
Grønnholmen så vil ein få 90 graders kursforandring, så er mulig ein må vurdere lei nord
av 5m grunne øvst i bildet i staden for slik det er teikna inn med rød strek. Dette grunna
svingradius o.l på denne størrelsen fartøy. I dette alternativet vil ein ha god mulighet til
unnamanøver dersom teknisk svikt eller liknande.»

Kystverket følger opp i ny vurdering:

« I utgangspunktet er det ikkje store svakheiter ved å velge gul seilingsled kontra rød
seilingsled. Det kan likevel nemnast at det er nok litt smalare farvatn i gul seilingsled, så i
dårlig ver kan ein oppleve avdrift som meir kritisk enn i rød seilingsled, der ein har
forholdsvis åpent areal. (…) I alle alternativa så må ein pårekne merking med lys og
eventuelle andre merker uten lys (også dei som var beskreve i fyrste tilbakemelding frå
oss). (…) Når det gjeld valg av seilingsled, så vil retning på ferjelem vere viktig. Ein
tenkjer at det bør leggast opp slik at ferja nærmast kan gli rett frem og inn i lemmen i
staden for store svingar i nærheita av ferjelem.»
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Figur20 Gul seilingsled tilHammarvikmed avstand inntegnet

Kystverket sier: Eg har tegna opp seilingsled nord av Flesa fyrlykt. Her kan ein eventuellt
vurdere dersom det feks er to ferjer som skal trafikkere om den eine går sør om lykta og
den andre nord om lykta, eventuelt om det kun er ei ferje og den ynskjer gå sør om lykta.

Det ser ut til at distansen ved seilingsled vest av Grønholmen vil verte ca 0,4km lenger og
led øst av Grønholmen vert ca 0,15km lenger.

Total lengde fra Kjerringvåg -Hammarvik (gul led) anslås til 5,09km, og overfartstid til ca
20 - 25 minutter. Hammarvik – rød led: Total seilingsled anslås til 6,28 km (rød led). Som
følge av kortest seilingsled vurderes gul led som det mest aktuelle.

ScaleAQ påpeker strøm rundt Kuskjæret (syd for kai i Hammarvika). Kystverket påpeker
at retning av ferjelem er viktig i forhold til dette. Dette er tatt opp med Vegdirektoratet,
som leverer ferjekaier. Vegdirektoratet antyder at plassering av ferjekai innenfor
utstikker/molo (nord for kai) kan være nødvendig for å håndtere strømutfordringen, men
at dette må avklares gjennom en grundig befaring før en evt lander aktuell løsning. Slik
plassering vil forsinke overfartstider, og muligens gjøre det vanskelig å oppnå
halvtimesruter, som ville vært hensiktsmessig av hensyn til forutsigbarhet for
ferjepassasjerer. Plassering inne i vika vil også være i motstrid med Kystverkets råd om
at ferja kan gli rett inn i lemmen.
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Oppstillingsplass Hammarvika

Frøya kommune oppgir at Eiendom gbnr 9/204 eies av kommunen. Den er delvis
opparbeidet og har et areal på 7.648 kvm. Se satellittbilde med rød sirkel litt lengre frem i
rapporten.

Denne kan trolig brukes som oppstillingsplass gitt at Hammarvika brukes som ferjeleie.
Den er imidlertid ikke helt optimal i forhold til mest mulig effektiv drift av ferje da det vil bli
noe ekstra kjøring.

Konflikt med dagens bruk av kaiarealet

Aktueltkaiområde eies av ScaleAQ som i dag bruker området til lasting og lossing av
brukt utstyr. Grunnet mulig smittefare38 fra dette utstyret og over på det nye utstyret som
de eksporterer fra sitt andre område i Nord-Hammarvika, er det nødvendig med god
avstand mellom disse to produksjonsområdene.

Hammarvika er mindre kritisk for bedriften enn det Nord-Hammarvika er, men dersom de
skal avstå fra Hammarvika som produksjonsområde må de ha tilgang til alternativt
område som ikke ligger nært Nord-Hammarvika og som ligger ved sjø. De kan også
vurdere om det fins muligheter for å dele tomten og vurdere ulik oppdeling, men de
trenger areal. Sweco har spurt både Frøya kommune og ScaleAQ om de kjenner til slike
alternative områder, uten å ha fått konkrete tilbakemeldinger om dette.

Eventuell bruk av Hammarvika som ferjested på Frøya avhenger av at denne
problemstillingen løses.

5.3.2.4.3 Nord-Hammarvik

Beliggenhet 2,3 km lengre nordøst enn Hammarvik, rett syd for Sistranda, som er
administrasjonssentrum og største tettsted på Frøya.

Nord-Hammarvika eies delvis av ScaleAQ, delvis av Trondheim Havn, delvis av andre
aktører.

Trondheim Havn oppgir at dybdeforhold osv. er ok: Det er tatt inn store båter, bl.a. med
utstyr til vindmøllepark, til denne kaia. Det er litt spesielle strømforhold der, som kan gi
«svell», dvs. langbårer, men ikke verre enn at dette trolig kan håndteres ved hvordan
man anlegger f.eks. en flytekai.

Som ved Hammarvika opplyser kommunen at det er store arealer tilgjengelig for
oppstilling. I møte med næringslivet 9. desember 2020 ble dette synspunktet utfordret fra
næringslivets side.

Kystverket har også her vurdert seilingsled:

38 Gjelder fiskehelse
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Kystverket sier: «Alternativ Nord-Hammarvik vil ha den lengste seilingsdistansa, men
reint farvatn og forholdsvis små kursforandringer. Området er åpent og har relativt god
plass og dybder for eventuell unnamanøver/møte med annen skipstrafikk.»

Total seilingsdistanse fra Kjerringvåg til Nord-Hammarvik anslås av Kystverket til å være
7,92 km, anslått overfartstid 30 minutter.

ScaleAQ, som eier store deler av Nord-Hammervik. sier i samtale at de er avhengig av
denne kaia for uttransport av utstyr som går til havbruksnæringen over hele verden.
Området må være rentav fiskehelse-/smitteverngrunner noe som kan bli en utfordring.
Basert på samtale med ScaleAQ, samt lengre seilingsled, vurderes Nord-Hammarvik som
mindre relevant som ferjeleie.

Det er ikke vurdert oppstillingsplasser for Nord-Hammarvik.

5.3.2.5 Kapasitet

Det kan være ulike kombinasjoner med antall ferjer og frekvens. Ferjeleiet kan også
settes opp med to ferjer av ulik kapasitet, der prioriterte grupper i større grad kan ha
fortrinnsrett på den største ferjen. Det er ikke uvanlig å ha halvtimesruter f.eks. fra kl.
0600 til ca kl 1800 t eller til kl 2100, med sjeldnere avgang om natta, ev. nattestengt fra kl.
2400. En kan også velge å holde nattåpent bare for prioriterte grupper.

Tabell 6 Ferjestørrelse/PBE/kapasitet

Ferjestørrelse Overfart og
vending kan skje
i løpet av 1/2
time

2 ferjer som går i
halvtimesrute

Ferje A i kombinasjon
med ferje B

Halvtimesrute 5424 PBE/døgn
226 PBE/time

På denne strekningen vurderes det hensiktsmessig å ha to ferjer som hver ligger på en
kapasitet på i overkant av 1 00 PBE.

En kan i tillegg ta den ene ferja ut av trafikk i deler av døgnet, la ferjene gå i frekvens
f.eks. hver 30 minutter, ha sjeldnere rute kveld/natt, forbeholde nattkjøringen til prioriterte
grupper osv. Mao. kan kapasiteten tas betraktelig ned i roligere perioder.

Sweco vurderer at det er viktig å ha tilstrekkelig kapasitet i travle perioder, herunder å ta
unna næringstrafikk, se beregninger av ÅDT omregnet til lengde kø på land og PBE
lengre frem i rapporten.
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5.3.2.6 Anbefalingferjer

Basert på innspill fra Kystverket, fra ScaleAQ og vurderinger gjort internt hos Sweco
legger Sweco til grunn at anløpssted og farled velges som følger for ferjealternativet:

• Hitra: Kjerringvåg
• Frøya: Hammarvik
• Gul seilingsled, 5,05 km, nord for Flesa fyr, vest for Grenholmen, øst for

Håskjæret gitt at mulig (ev. rød seilingsled, jf. strømforhold)
• Oppstillingsplass kommunal eiendom gbnr 9/204
• Overfart anslått av Kystverket legges til grunn: 20-25 minutter
• Det legges til grunn at avlessing og pålessing kan gjennomføres39 i løpet av 5

minutter, slik at to ferjer kan gå i halvtimesrute i de travleste periodene

Det presiseres at alternative arealer med sjøadgang for ScaleAQ er en viktig forutsetning
for Swecos anbefaling for anløpssted. Frøya kommune og bedriften er spurt om de
kjenner til aktuelle alternativer, uten at dette spørsmålet er besvart.

39 Kontakt hos ferjeselskap sier om dette: «Om det er mye trafikk kan det nok bli knapt med tid for
lasting/lossing. Men sammenlignet med f.eks (alternativ ferjestrekning) er det til normalt ikke
problem med 5 minutter liggetid. Her kan utfordringene komme på fredag og søndag når det er
store utfartshelger.»
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5.3.3 Trafikkmengder og reisetider

Ferje vil medføre en betydelig endring i reisetider og tilgjengelighet til Frøya i
anleggsperioden. Denne løsningen vil også påvirke alle kjøretøy som skal krysse
Frøyfjorden.

Under vises beregnet reisetid for en reise over fjorden:

• Det er ca. 5,5 km seilingslengde. Forventet overfartstid er på 20-25 minutter. Det
anslås 25 minutters kjøretid inkludert tømming av ferja.

• Ventetid settes til 1 0-1 2 minutter. Håndbok V71 2 anslår at ventetid på bynære
samband er 0,25 x avgangsintervall (7,5 min med 30 minutters frekvens), mens
det er 0,5 x avgangsintervall (1 5 min) for andre samband. En ferje over
Frøyfjorden vil ha en stor lokal funksjon og har mer funksjon som et bynært
samband enn en ferje som en del av hovedveg i en region. Det er derfor valgt 1 0
minutter.

• Det er ca. 5 minutters ekstra kjøretid for å komme seg fra fv. 71 4 og til
ferjeleiene. Hoveddelen av denne kjøringen ligger på Hitra mellom Kjerringvåg og
krysset med fv. 71 4.

• Gitt forutsetningene over blir det en reisetid over fjorden på ca. 40-45 minutter.
Dagens reisetid er ca. 5 minutter. Dette vil si at hvert kjøretøy vil bruke 35-40
minutter mer for å krysse fjorden.

Erfaringsvis vet vi at ferjeavløsningsprosjekter (at en går fra ferje til bro eller tunnel) som
regel medfører betydelig økning i trafikk. Det skaper mer aktivitet og reisemotstanden
synker. Den historiske utviklingen i Frøyatunnelen viser dette hvor trafikken har økt jevnt
helt siden åpning av tunnelen.
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Figuren under viser eksempler på utviklingen i trafikkmengder etter
ferjeavløsningsprosjekter40.

Tabell6 Trafikkutvikling ved ferjeavløsningsprosjekter. Kilde: Travellers' reactions to inconvenience
removal due to fixed link projects.

Tid er en kostnad og ferje betyr en stor endring i reisekostnadene/-ulempene ved å
krysse fjorden. For de korte reisene, eksempelvis mellom Frøya og Hitra, vil endringen
medføre en stor %-vis endring i reisekostnader. For de lengre reisene utgjør endringen i
kostnadene en mindre andel. Det er endringen i generaliserte kostnader41 som
tradisjonelt blir brukt til å anslå effekt av ferjeavløsningsprosjekter eller bompenger.

Eventuelle ferjetakster vil komme som en ytterligere kostnad til reisetiden og øvrige
ulemper. Tabellen under viser priselastisitet ved fordelt på sambandslengde, turlengde og
ferjeavhengighet42. Elastisiteten viser hvor %-vis hvor mye av trafikkmengdene som
endres gitt en %- vis endring i generaliserte kostnader. Dette betyr at om prisen endres
med + 1 % endres trafikken med eksempelvis - 0,2 %.

40 Travellers' reactions to inconvenience removal due to fixed link projects. Doctoral
theses at NTNU, 201 9:261 . María Díez-Gutiérrez
41 Kostnadene som trafikanter og transportbrukere står overfor når de vurderer å reise,
kalles ”generaliserte reisekostnader” og omfatter tidskostnader, drivstoffutgifter,
bompenger m.m. (i tillegg til kostnader som bussbillett, ferjebillett m.m. når
kollektivtransport er inkludert).
42 Trafikale og økonomiske virkninger av økt rabattinnsats på ferjesamband. SIB-rapport
nr. 4 201 3. Handelshøgskolen i Bodø og Møreforskning
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Tabell 7 Priselastisitetervurdert ut fra sambandslengde, turlengde og ferjeavhengighet. Kilde:
Trafikale og økonomiske virkninger av økt rabattinnsats på ferjesamband.

Åbruke erfaringstall og elastisiteter på ferje som anvendes som erstatning for tunnel i
anleggsperioden er derimot ikke like lett. Erfaringstallene er basert på permanente tiltak
og varige endringer og ikke midlertidige stenginger over kortere perioder. Ved 1 1
måneders anleggsperiode vil mange av effektene som skjer ved vanlige
ferjeavløsningsprosjekter ikke skje, som endringer i bosted og arbeidsplasser. En stor
andel av dagens trafikk gjennom Frøyatunnelen er også relatert til arbeid. Dette er trafikk
med stor avhengighet av å reise og som er mindre følsom for endringer, se tabellen over.

Mest følsom for endringer er de private reisene som ikke er relatert til arbeid. Som vist
tidligere er disse estimert til 23 % på virkedager og 65-70 % i helgene. Det er i dette
prosjektet ikke beregnet eller satt et tall på avisningen i trafikk da usikkerheten vil være
stor. Men Sweco anslår at den vil være betydelig. Hvis det innføres ferjetakst i tillegg vil
avvisningen øke ytterligere og tilleggseffekten vil trolig isolert sett være minst like stor
som den avvisning som innføring av ferjen alene medfører.

For å være rimelig robuste i forhold til trafikkmengder og ferjekapasitet er det valgt å ta
utgangspunkt i en høy virkedag 2020 som trafikkgrunnlag. Det er imidlertid ikke
medregnet en trafikkvekst frem til åpningsår. Med 3 % årlig vekst vil dette utgjøre 1 6 %
vekst i perioden 2020 – 2025.

Med hensyn på prissatte konsekvenser er det ikke tatt hensyn til at alternativet vil avvise
trafikk, altså at folk i mindre grad velger å reise. Vi forutsetter at all denne trafikken får
ulempen med økt reisetid. Det bemerkes at dette er en streng måte å regne
samfunnsøkonomi på. Når folk velger å ikke reise eller reise et annet sted gjør de det
fordi kostnaden er blitt for stor. Da skal metodisk ikke hele ulempen regnes med i
regnestykke. Forenklet kan en ta utgangspunkt i at hvis et tiltak medfører at halvparten av
trafikken forsvinner vil trafikantnytten som følge av tiltaket bli redusert med 25 %.

5.3.4 Tekniske forhold

Geologiske forhold for dette alternativet tilsvarer referansealternativet, oppgradering av
dagens tunnel.
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For teknisk løsning beskrives følgende:

5.3.4.1 Mobil ferjekai

I Håndbok V431 Ferjekai beskrives mobil ferjekai som mulig løsning som følger:

Samtale med Statens vegvesen avdekker følgende om dette: SVV har for tiden tre
ferjekaier av ny type og er i ferd med å bestille flere, så de har grei tilgang til dette. Dette
er flytende kaier som kan hektes opp på vanlig måte. Det er viktig at det fins noe som
ferja kan legge til.
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Statens vegvesen uttaler følgende om slik mobil løsning: «Normalt bygges ferjekaibrua
på flytepongtonger. Brua heves og senkes med hydraulikksylindere som på en normal
ferjekaibru. Brua kan også opereres som en vanlig ferjekai med stålrør til bunnen og med
hydraulikksylindere som monteres på toppen av f. eks innstøpte rør.
Denne typen blir mer som en vanlig ferjekai. Fordelen med mobile ferjekaier er
monteringstiden, siden ferjekaibru består av få elementer, som er enkle og montere.

SVV har tidligere montert opp en mobil ferjekai på 3-4 dager. Alt er lagt opp til å ha
komponenter som er enkle å montere og kan lett demonteres og fraktes til
neste prosjekt. I systemet er det med rammesystem som monteres på pongtongene og
som man fester stag til for å holde pongtongen og ferjekaibrua i riktig posisjon.
SVV har spesialbygde containere med alle PLS styring og hydraulikkpumpe etc, som
kobles rett til en strømkilde.

Det som kan være utfordringen er fendring/ fender kai eller dykdalber43. Å prise dette er
veldig avhengig av stedlige forhold og hvor man kan legge ferjekaia. Har man en
eksisterende kai, er det kun å fendre opp riktig for ferja som er utfordringen».

Da aktuelle ferjesteder har kai hvor mobil løsning kan kobles på, slik at utvidelser i
hovedsak kan gjøres i sjø er det ikke vurdert å bygge helt ny kai.

43 Dykdalb er en fortøyningsinnretning som består av 3-1 5 pæler som er rammet på skrå
ned i havbunnen (Wikipedia)
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5.3.5 Kostnader og inntekter

Kostnader knyttet til rehabilitering av tunnel som i referansealternativet.

5.3.5.1 Kostnader knyttet til ferjekai

Statens vegvesen har utarbeidet et prisestimat for leie av mobil ferjekai 24 m lengde. Det
koster 76 450 kr pr mnd å leie en slik kai. I tillegg kommer montering og transport på
905 600 kr, hhv. Demontering på 878 600 kr.

Tabell 8 kostnader ferjekai

Leie pr mnd Antall mnd Kun i
anleggsperioden

Leie av kai, 1 % rente 76 450 1 1 840 950

Stag, fenderpanel, må kjøpes 890 000

Monteringskostnader og transport 905 600

Demonteringskostnader,
returtransport 878 600

Totalt for en kai 2 609 550

To kaier 5 21 9 1 00

Vi har mottatt kostnadsoverslag knyttet til én kai. Ut ifra Sweco’s kjennskap til lokale
forhold blir det trolig behov for å koble til mobile flytekaier ved begge ferjesteder, både i
Kjerringvåg og i Hammarvika. Kostnaden kan dermed dobles.
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5.3.5.2 Kostnader ved leie av ferje

Tabell 9 Kostnader leie ferje

Pr mnd
ferje A

Pr mnd
ferje B

A+B pr
mnd

Antall
mnd Til sammen

Leie av ferje 1 475 000 1 700 000 3 175 000 11 34 925 000

Drivstoff, full døgndrift,
halvtimesrute, realistisk
motoreffekt, distanse 5,5
km, overfart 20 min 1 084 050 908 95044 1 993 000 11 21 923 000

Lønnskostnader, full
bemanning 2 007 500 2 007 500

4 015 000
11

44 165 000

adminstrasjons-
kostnader 125 000 125 000

250 000
11

2 750 000

Til sammen i
anleggsperioden 103 763 000

Det legges til grunn leie av to spesifiserte ferjer, som er anonymiserte av hensyn til
konkurranse. Det er tatt med leiekostnader, drivstoffkostnader, lønnskostnader knyttet til
full bemanning og administrasjonskostnader.

Til sammen vil kostnadene ligge på rundt 1 03,75 mill. kr i anleggsperioden.

5.3.5.3 Kostnader knyttet til oppstillingsplasser

Fylkeskommunen oppgir at det nylig er utredet ferjetilbud mellom Aure og Hitra
(Laksåvika-Kjørsvikbugen), der kostnader til oppstillingsplasser er beregnet til 7,8 mill. kr.

I forståelse med fylkeskommunen legges det derfor til grunn at kostnader til
oppstillingsplasser for dette prosjektet vil komme på omtrent 8 mill. kr. Dette er relevant
for referansealternativet, begge ferjealternativene og rømningstunnelalternativet.

44 Drivstoff ferje 2 inkluderer kostnad gass og diesel
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5.3.5.4 Inntekter fra billettsalg

Fylkeskommunen har bedt Sweco regne på mulige inntekter fra å legge ferjetakst på bruk
av ferje.

Det er to takstregulativer for ferje som gjelder, hhv. Riksregulativet og Autopass-
regulativet.

Den enkelte ferjestrekning plasseres i takstsone etter ferjestrekningens lengde. For
Kjerringvåg-Hammarvik, gul seilingsled, 5,09 km, innebærer dette sone 6.

Forskjellen mellom de to regulativene er som følger: Riksregulativet omfatter betaling for
persontrafikk (gående/passasjerer). Dette ligger ikke i Autopassregulativet. Videre
innebærer Autopassregulativet at bedriftskunder kan oppnå 30% rabatt, mens
privatkunder kan oppnå 50% ved å inngå rabattavtale og knytte kjøretøy til
storbrukerkonto med forhåndsbetaling. Autopass er enklere å håndtere for
ferjemannskapet, da en bare trenger å registrere registreringsnummer ved å ta bilde av
dette med en håndholdt mobiltlf, mens en ved Riksregulativet må sjekke inn i vinduet hvor
mange passasjerer som er med osv.

Statens vegvesen oppgir at i den grad en ønsker å redusere takstbelastningen er det
vanlig å gjøre dette ved å redusere sone. Å ta ut enkeltgrupper av hensyn til disse
(passasjerer, næringslivstrafikk, lange kjøretøy) har ikke vært vanlig.

Tabell 9 Autopass regulativet - aktuelle soner
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Tabell 10 Riksregulativet - aktuelle soner. Regnestykket vårt legger sone 6 til grunn.

Riksregulativet ligger i det følgende til grunn, ganske enkelt fordi det har vært enklere å
regne på. Vi innser at det etter hvert er mest vanlig å bruke Autopass. I den grad en
ønsker å gå videre med et ferjealternativ og legge ferjetakster til grunn, anbefaler vi at en
regner nøyere på dette enn det vi har hatt anledning til.

Vi har brukt ÅDT -tall fra 201 9 og fremskrevet dette med 3% vekst frem til 2024. Det er
ikke tatt hensyn til at et slikt alternativ vil ha en trafikkavvisende effekt. Sweco har gjort
visse tilpasninger for å få kategoriene i telleapparatet i tunnelen til å passe med
ferjetakstkategoriene45. Det er lagt til grunn at hvert korte bil har gjennomsnittlig 1 ,1
voksen passasjer, i tillegg til 0,2 barn.

Inntekter
fra

kjøretøyer
pr døgn

Inntekter fra
passasjerer

pr døgn

Sum
inntekt pr

døgn

Sum inntekt
365 døgn:

1 år

11 mnd

Sone 6 –
kort led

Hammarvik 475 96 571 208 284 190 927

Tabell 12 Mulige inntekter fra ferjetakster etter Riksregulativet, ÅDT fra 1. september 2020 lagt til
grunn. Tusen kr

45 Det forutsettes at 1 00% av alle biler i kategorien <6m er kortere enn 5,6 m lange. Alle
biler i takstkategori B3 og B4 i tabellen for Riksregulativet forutsettes å være 6,6m lange,
alle i takstkategori B3 og B6 forutsettes å være 1 2 m lange, alle i takstkategori B7 og B8
forutsettes å være 1 5m lange, mens alle i kategori B9 og B1 0 forutsettes å være 22m
lange.



53(108)

RAPPORT UTREDNINGSALTERNATIVER FRØYATUNNELEN

Dersom en skulle valgt den lange leden nord for Grønnholmen, ville regulativet tildelt
ferjestrekket en høyere sone, noe som ville økt inntektene med drøyt 50 mill. kr. Nord-
Hammarvik som anløpssted ville medført en enda høyere sone og økt inntektene fra
billettsalg ytterligere. Dette er ikke tatt med i vår rapport da vi ikke anbefaler disse
løsningene, men nevnes som illustrasjon på hvordan sonesystemet fungerer – økt
transportlengde øker takstene og dermed inntektene.
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5.4 Alternativ: Varig beredskapsferje

Skisse
Samlede

kostnader
(inkl. mva. der relevant)

Tunnel-
forutsetninger

Varighet,
organisering av
anleggs-periode

Varig beredskapsferje
1 125 mill. kr inkl.
oppgradering, kai,

leie av ferje,
oppstillingsplasser og

beredskapsferje

T8
10% stigning

Ca. 5,3 km lang

11 mnd
To ferjer i halvtimesrute
Kjerringvåg-Hammarvik

Som i forrige alternativ etableres det et ferjesamband mellom Kjerringvåg og
Flatval/Hammarvika/Nord-Hammarvika. Til forskjell fra det alternativet skal
ferjesambandet i dette tilfellet være et samband som kan opprettholdes også med tanke
på fremtidig drift i beredskapssammenheng. På denne måten blir ferjesambandet en
reserve ved stengt tunnel.

I alternativet rehabiliteres Frøyatunnelen som i referansealternativet
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5.4.1 Anleggsperiode

Det er anslått at rehabiliteringsarbeidet vil foregå over en periode på 1 1 måneder. Det
legges til grunn at tunnelen åpner 1 . januar 2025, og at anleggsperioden dermed starter
1 . februar 2024.

5.4.2 Ferjetilbudet i anleggsperioden og fremover

I anleggsperioden legges det til grunn tilsvarende ferjeaktivitet som beskrevet i forrige
alternativ. I dette alternativet legges det til grunn løsninger for beredskapsferje også i
fremtiden.

Dette innebærer at kailøsninger bør fremstå som permanente, og tåle belastninger fra
vær og vind over en lengre periode. Det innebærer også at det bør inngås langsiktige
kontrakter for mulig leie av ferje ved behov.

For å anslå fremtidig behov for beredskapsferje legger Sweco opplysninger fra Statens
vegvesen om hendelser/meldinger i Frøyatunnelen i perioden 201 0-2020 til grunn.

Kapittel 3.4.3 viser oversikt over hendelsene.

Trenden for antall ganger Frøyatunnelen er midlertidig stengt er økende noe som
vurderes å henge sammen med økning i trafikk.

I år 2020 var tunnelen midlertidig stengt 70 ganger, derav 28 ganger som følge av
vedlikehold og 40 ganger som følge av uhell, bilberging etc. Tidsmessig var tunnelen i
gjennomsnitt stengt 4,7 timer per hendelse for vedlikehold og 0,7 timer per hendelse ved
uhell.

Vegdirektoratet oppgir at hydraulikk som ikke brukes lett kan få problemer etter noe tid.
De har foreslått at hydraulikk osv. på kaiene kan kobles fra etter at anleggsfasen er ferdig
av hensyn til vedlikehold. Dette vil innebære at det vil ta noe tid å koble til dette utstyret
på igjen og ferja vil dermed ikke være umiddelbart tilgjengelig dersom det skjer noe i
tunnelen. En kan alternativt vurdere å inngå vedlikeholdsavtale med Statens Vegvesen,
eller ferjemannskapet kan gis opplæring i å holde hydraulikken ved like. En frakobling vil
gjøre reserveferja mindre operativ på kort varsel, da det ifølge Vegdirektoratet vil ta
«noen timer» å koble den til igjen, noe som gjør en slik ferje mindre i stand til å dekke de
korte stansene på 1 -3 timer.

Det er beskrevet kostnader ved å ha en beredskapsferje liggende fullt bemannet lokalt på
Hitra-Frøya. Det kan også tenkes muligheter der en inngår avtaler med ferje liggende
f.eks. i Trondheim eller annet tettsted/ev. ved annet ferjeleie, og der ferjen hentes inn ved
oppståtte behov. En slik avtale vil trolig kunne redusere kostnadene noe, uten at vi har
regnet på dette, men vil samtidig ikke fange opp de akutt oppståtte hendelsene som må
løses på kort varsel.

Det presiseres at Vegdirektoratet ønsker en grundig befaring før en ev. velger en slik
løsning.
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Tidsbruken ved uhell medfører historisk sett kort forholdsvis korte perioder der tunnelen
er stengt og det vil normalt ikke være tid til å sette en beredskapsferje i drift. Når tunnelen
er stengt som følge av vedlikehold skjer dette på natta og behovet for ferje er forholdsvis
liten. Beredskapsferja vil i hovedsak være nyttig hvis det skjer et uhell som medfører
stengt tunnel i lang periode.

5.4.3 Tekniske forhold

For tunnel som i referansealternativet.

Utvidelse av ferjekaier, oppstillingsplasser mm. i hovedsak som i alternativ 2, skjønt
løsningene må fremstå som mer varige, og behov for vedlikeholdskostnader kan oppstå.
Ikke beskrevet i detalj. Oppstillingsplasser som i alternativ 2, skjønt løsninger må fremstå
mer permanente og behov for vedlikehold kan oppstå.

5.4.4 Kostnadsanslag

Rehabilitering av tunnel som i referansealternativet.

5.4.4.1 Ferjekai

Tabell 13 kostnader ferjekai varig ferje

Leie pr mnd Antall mnd Varig løsning
Kjøp av nytt utstyr,
relevant ved varig
beredskapsferje

8 630 000

Leie av kai, 1% rente 76 450 1 1
Stag, fenderpanel,
må kjøpes 890 000

Monteringskostnader 905 600
Demonteringskostnader,
returtransport
Totalt for en kai 10 425 600
Totalt for 2 kaier 20 851 200

Til forskjell fra midlertid ferje vil det ikke være aktuelt med demonteringskostnader ved
dette alternativet. Det kan ev komme vedlikeholdskostnader i tillegg. Slitasje søkes
minimert ved å demontere hydraulikk, og bare koble til denne før bruk.
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5.4.4.2 Kostnader leie av ferje

Tabell 14 kostnader leie ferjekai

Pr mnd ferje A Pr mnd ferje B
Samlet

leiekostnad ferje
pr mnd

Antall mnd Til sammen

Leie av ferje 1 475 000 1 700 000 3 1 75 000 1 1 34 925 000

Drivstoff, full døgndrift,
halvtimesrute, realistisk
motoreffekt, distanse 5,5
km, overfart 20 min 1 084 050 908 95046 1 993 000 1 1 21 923 000

Lønnskostnader, full
bemanning, pr skift 2 007 500 2 007 500 4 01 5 000 1 1 44 1 65 000

Administrasjonskostnader 1 25 000 1 25 000 250 000 1 1 2 750 000
Til sammen i
anleggsperioden 1 03 763 000

Leieavtale47 for fremtidig
beredskapsferje48

2 454 750 2 454 75049
Årlig kostnad

beredskapsferje: 29 457 000

Kostnader i anleggsperioden som i alternativ 2.

I tillegg kostnader til fullt bemannet beredskapsferje, se fotnote om dette på bunnen av
siden.

5.4.4.3 Kostnader oppstillingsplass

8 millioner krones legges til grunn som beskrevet i alternativ 2.

46 Drivstoff ferje 2 inkluderer kostnad gass og diesel
47 Kun en ferje lagt til grunn etter anleggsperioden
48 Innebærer leiekostnad + vedlikehold + andre driftskostnader, kostnader ved å ha ei
ferje, 1 2 t fullt mannskap, noe drivstoff men ikke for kjøring, det vil koste 1 500 kr pr. time
ved kjøring i tillegg
49 Det presiseres at det legges til grunn bare 1 beredskapsferje
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5.5 Alternativ: Erstatningstunnel – 5 % stigning

Skisse
Samlede kostnader

(inkl. mva. der relevant)

Tunnel-forutsetninger

Varighet,
organisering av
anleggs-periode

Erstatningstunnel –5%
stigning 2 735 mill.kr inkl. ny

tunnel, vei i dagen + omgj.
av dagens til rømning

T 10,5
5% stigning

Ca. 8,1 km lang

7-8 års byggetid.
Tunnelen bygges først,
Ingen hindring av trafikk

i anleggsperioden.
Dagens tunnel kun enkel

omgjøring til
rømningstunnel.

I alternativet etableres det en ny undersjøisk tunnel som skal erstatte dagens tunnel. I
henhold til kravene i EU-direktivitet og vegnormalene skal tunnelen ha maks stigning 5%.
Dette medfører at tunnelen vil strekke seg lenger på hver side av Frøyfjorden. Det nye
tunnelløpet går øst for dagens tunnel.

Helt ny tunnel vil kunne tilfredsstille alle krav til teknisk standard og sikkerhet. Dagens
tunnel vil da ha en funksjon som rømningstunnel og omkjøringsmulighet.

Dagens tunnel omgjøres til rømningstunnel.

Med ÅDT<6000 vil tunnelen ha dimensjoneringsklasse H1 og i utgangspunktet med
tunnelprofil T9,5. Etter gjennomgang i møte med TFK har vi imidlertid valgt å legge T1 0,5
til grunn for dette alternativet. Tunnellengden blir ca. 8,1 km.

I stigningspartiene av tunnelen kan det være aktuelt med utvidelse av profilet (T1 2,5) for
krabbefelt. Det er ikke gått inn på hvor stor nytten av dette vil være. Krabbefelt er ikke
inkludert i kostnadsoverslaget for ny tunnel.
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5.5.1 Anleggsperiode

7-8 års byggetid. Tunnelen bygges først. Ingen hindring av trafikk i anleggsperioden.
Dagens tunnel kun enkel omgjøring til rømningstunnel.

5.5.2 Trafikkavvikling i byggeperioden

I alternativet er det lagt opp til at trafikken avvikles som normalt i dagens tunnel frem til
nytt tunnelløp er på plass. Etter at ny tunnel er åpnet vil dagens tunnel legges ned, og i
fremtiden eventuelt bli benyttet som rømningstunnel.

5.5.3 Geologiske og tekniske forhold

Ingeniørgeologiske vurderinger knyttet til ny tunneltrasé er omtalt i delrapport «R02
alternativsvurdering tunnel».

Med 5 % stigning øker tunnellengden i forhold til dagens med ca. 1 ,6 km på
Dolmøyasiden. Det er en begrensning i hvor langt tilbake man kan trekke tunnelen pga.
Dolmøysundet. Det er også en markert kløft igjennom terrenget nær brua mot
Dolmøyasundet som sannsynligvis innebærer dårlig bergkvalitet (mellom Iselivågen og
Øvervågen). Tunnelen legges med to kurver i en s-form for å få tilstrekkelig lengde og
med ny portal øst for Dolmøy Industripark.

På Frøyasiden er det valgt å legge ny portal rett nord for rundkjøringen/kryss mellom
fylkesvei 71 4 og 71 6. Tunnelen starter i nordlig retning. Deretter går tunneltraseen i en
2700 kurve og er parallell med eksisterende tunnel før kryssing under fjorden.
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Det må bygges ny veg i dagen mellom nye tunnelportaler og fylkesvegen. Ny vei i dagen
får en lengde på i underkant av 250 m på Dolmøyasiden. Det blir bygging på løsmasser,
antagelig torv for ca. 1 5-20 m og deretter bergskjæring og noe fylling i ca. 200 m lengde
før påkobling på eksisterende veg. I tillegg er det en konflikt med en lokalveg ned til
Heggåsen som også må legges om (ca. 250 m ny veg), eller alternativt krysse over eller
under ny fylkesveg.

På Frøya siden blir det ca. 50 m ny veg i dagen på eng/beitemark før tilknytting til
fylkesveg-kryss.

Det er generelt ikke krav om rømningsveier i tunneler som har tilsvarende trafikkmengde
og lengde som Frøyatunnelen50. Tunnelsikkerhetsforskriftene har imidlertid bestemmelser
for gjennomføring av risikoanalyser av eksisterende tunneler for å vurdere behov for
rømningsveier. Risikoanalysen skal presisere og begrunne tiltak for å redusere
sannsynligheten for ulykker og deres konsekvenser. Når investeringskostnaden ikke er så
høy for å senke risikoen kan det å inkludere dagens tunnel som rømningsvei være et godt
tiltak for å redusere konsekvensen av f.eks. en brann i tunnelen.

Det er derfor i denne omgang foreslått å etablere nødutganger mot eksisterende tunnel
hver 500 m. Noen av tverrforbindelsene må imidlertid bli ganske lange pga.
høydeforskjellen mellom løpene. Plassering av tverrforbindelser er vist på tegning 151.

Tverrforbindelser/nødutganger bygges med tunnelprofil T4.

For beskrivelse av løsninger for frostsikring, brannvann, tekniske bygg, vann- og
avløpssystem og annet vises det til Delrapport Tunnel. Der beskrives også ombygging av
dagens tunnel til rømningstunnel.

5.5.4 Trafikkmengder og reisetider

En ny og forbedret tunnel, og spesielt bedre stigningsforhold, vil medføre økt
kjørehastighet for kjøretøyene gjennom tunnelen. I EFFEKT 6.7852 er det etablert en
beregningsmetodikk for fart som tar høyde for stigningsforhold. Det er hentet ut
gjennomsnittlige kjørehastigheter gjennom eksisterende tunnel og ny tunnel fra EFFEKT.

For dagens tunnel viser uttaket fra EFFEKT følgende:

For lette biler beregnes en gjennomsnittlig fart på ca. 74 km/t og for tunge biler beregnes
en gjennomsnittlig fart på ca. 66 km/t. I dette regnestykket ligger til grunn at kjøretøyene
opprettholder farten nedover og på de flate strekningene. I stigningen ut av tunnelen
mister kjøretøyene fart og spesielt de tunge får kraftig redusert fart. Modellen tar ikke

50 Gjelder ved ÅDT < 8000, bortsett fra når tunnellengden er mer enn 1 0 km, da kreves
rømningsvei ved ÅDT >4000
51 Denne tegningen er vist på denne rapportens side 3, før sammendrag og
innholdsfortegnelse. Utsnitt som viser kurvatur på Frøyasiden (inkl. et par
rømningstunneler) er vist på nest siste side. Tegningen er ellers sammen med andre
tegninger vedlegg til Fagrapport tunnel (R-02)
52 EFFEKT er Statens vegvesens hovedverktøy for å utføre nytte-kostnadsanalyser i
forbindelse med vei- og transportprosjekter.
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hensyn til at lette biler kommer bak tunge kjøretøy. Således er farten for lette kjøretøy
trolig noe overestimert.

For ny tunnel med 5 % stigning beregnes at både lette og tunge kjøretøy klarer å
opprettholde farten gjennom tunnelen. Fartsmodellen i EFFEKT beregner at
gjennomsnittlig fart blir 77 km/t. Dette vil si at det i hovedsak er de tunge kjøretøyene som
kjører fortere.

Den nye tunnelen medfører lengre kjøreveg enn dagens løsning både på Frøyasida og
på Hitrasida. Fra rundkjøringen på Frøya (fv. 71 4 x fv. 716 før dagens tunnel) til
Dolmsundbrua på Hitra (fv. 714) medfører ny løsning ca. 2 kilometer lengre reiseveg enn
i dag. I EFFEKT beregnes atreisetiden på denne strekningen øker med i overkant av ett
minutt for personbiler og underkantav ett minutt for tunge kjøretøy i forhold til dagens
løsning. Dette vil si at økt fart i stigningene ikke kompenserer for økt reiselengde og
reisetiden går i gjennomsnitt litt opp mellom Frøya og Hitra.

Det er videre antatt at trafikkmengdene i dette alternativeter tilsvarende som i Referanse.
Til tross for lengre reiselengde og kjøretid, vil trolig opplevelsen av en tryggere tunnel
kompensere for dette og heller medføre økt etterspørsel etter å kjøre gjennom tunnelen.
På det andre siden vil en ny tunnel mest sannsynlig bli delvis bompengefinansiert.
Bompenger vil være trafikkavvisende.

Rapporten «Finansiering av vegprosjekter med bompenger. Behandling av og
konsekvenser av bompenger i samfunnsøkonomiske analyser53 viser en betydelig
variasjon i hvilken effekt bompenger har. Størst reduksjon som følge av bompenger finner
vi for lokaltrafikk i byer, mens typisk gjennomgangstrafikk og lengre reiser er mindre
følsomme. Priselastisiteten for bompenger ble estimert til -0,5 % i gjennomsnitt.

Hva dette er betyr i praksis for trafikken har det ikke vært anledning til å regne på detaljert
i dette prosjektet. Det er heller ikke regnet på hva eventuelle bomsatser vil være.
Erfaringsvis ligger reduksjonen i trafikkmengde i størrelsesorden 10 –30 % som følge av
bompenger. Dette vil redusere evt. nyttegevinster ved en ny tunnel noe.

5.5.5 Kostnadsanslag

Kostnader for dette alternativet er beskrevet i kapitel 6.4.

Samlet kostnadsoversikt er gitt i kapitel 7.

53 Finansiering av vegprosjekter med bompenger. Behandling av og konsekvenser av
bompenger i samfunnsøkonomiske analyser. Consept-rapport nr 49. Morten Welde,
Svein Bråthen, Jens Rekdal, Wei Zhang
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5.6 Alternativ: Parallell tunnel, hver retning sitt løp – 7 % stigning

Skisse
Samlede kostnader

(inkl. mva. der relevant)

Tunnel-forutsetninger

Varighet,
organisering av
anleggs-periode

Parallell tunnel,
hver retning sitt
løp –7%
stigning

2 547 mill.kr inkl. ny tunnel,
vei i dagen + rehabilitering

av dagens

T8,5
Max. 7% stigning
Ca. 7,3 km lang

6-7 år til bygging av
parallellløp + 18 mnd til

oppgradering av dagens.
Tunnelen brytes først.

Ingen hindring av trafikk i
anleggsperioden

I alternativet etableres det en ny undersjøisk tunnel som i forrige alternativ,
erstatningstunnel. Forskjellen mellom det alternativet og dette er at her beholdes dagens
tunnel som fullverdig løp etter at ny tunnel er ferdig. Dette betyr at det vil være to
tunnelløp over Frøyfjorden. Hver av disse vil utelukkende føre trafikk én vei. Det medfører
at faren for møtetrafikkulykker elimineres. For at dagens tunnel fortsatt skal kunne være i
drift må denne rehabiliteres.

Tunnelen bygges med maksimum 7% stigning. Tunnellengden blir ca 7,3 km.

I dette alternativet vil trafikken i hver retning kjøre i hvert sitt tunnelløp etter at begge
tunnelene er åpnet.
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I stigningspartiene av tunnelen kan det være aktuelt med utvidelse av profilet (T1 2,5) for
krabbefelt. Det er ikke gått inn på hvor stor nytten av dette vil være. Krabbefelt er ikke
inkludert i kostnadsoverslaget for ny tunnel.

5.6.1 Anleggsperiode

Det er anslått en byggeperiode på 6-7 år for ny tunnel. Rehabilitering av dagens
tunnelløp finner sted etter at nytt tunnelløp er åpnet for trafikk. Det er anslått at det
tilsvarende vil ta 1 1 mnd. å rehabilitere tunnelløpet.

5.6.2 Trafikkavvikling i byggeperioden

I alternativet er det lagt opp til at trafikken avvikles som normalt i dagens tunnel frem til
nytt tunnelløp er på plass. Etter at ny tunnel er åpen, vil rehabilitering av dagens tunnel
starte. Trafikken vil i anleggsperioden avvikles gjennom det nye tunnelløpet. Etter
gjennomført rehabilitering vil trafikken gå i hvert sitt løp.

Mao. vil ikke trafikken på noe tidspunkt bli hindret av byggingen.

5.6.3 Trafikkmengder og reisetider

I dette alternativet beholdes det ene løpet som i dag og det etableres et nytt parallelt løp
med 7 % stigning. Begge løpene enveiskjøres i permanent situasjon. Løpet som leder
mot Frøya vil benytte dagens tunnelløp. Dette er en fordel fordi disse vil i hovedsak være
uten gods, være lettere og dermed håndtere stigningen bedre.

I løpet der dagens tunnel benyttes vil det blir en forbedring, hovedsakelig fordi lette biler
kan kjøre forbi de tunge i stigning. Den nye løpet vil få bedre stigningsforhold. Den nye
tunnelen medfører ca. 2 kilometer lengre reiseveg fra rundkjøringen på Frøya (fv. 71 4 x
fv. 71 6 før dagens tunnel) til Dolmsundbrua på Hitra (fv. 71 4) for det ene løpet.

Beregningene i EFFEKT viser at i løpet der ny tunnel benyttes øker reisetiden fra
rundkjøringen på Frøya (fv. 71 4 x fv. 71 6 før dagens tunnel) til Dolmsundbrua på Hitra
med ca. 1 ,5 minutter for lette kjøretøy og 1 minutt for tunge kjøretøy. Tilsvarende som for
alternativet med erstatningstunnel kompenserer ikke økt fart fullt ut for økt reiselengde.
For trafikken som blir igjen i dagens tunnel viser EFFEKT beregningene en liten gevinst.

Tilsvarende som for alternativet med erstatningstunnel er det antatt at trafikkmengdene i
dette alternativet er tilsvarende som i Referanse. Til tross for lengre reiselengde og
kjøretid i den ene retningen, vil opplevelsen av å kjøre uten motgående trafikk
kompensere for dette og heller medføre økt etterspørsel etter å kjøre gjennom tunnelen.
På det andre siden vil en ny tunnel mest sannsynlig vil bli delvis bompengefinansiert.
Dette vil være trafikkavvisende.

5.6.4 Geologiske og tekniske forhold

Ingeniørgeologiske vurderinger knyttet til ny tunneltrasé er omtalt i delrapport «R02
alternativsvurdering tunnel».
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Påhugg ved Frøya er lagt ved siden av eksisterende tunnel og går deretter i en 360°
kurve før den følger samme trase som beskrevet alternativ erstatningstunnel på østsiden
av dagens tunnel. På Dolmøya er også påhugget for ny tunnel lagt ved siden av
eksisterende tunnel. Slakere stigning medfører lenger tunnel. Dette løses ved å legge
den nye tunnelen i kurve vestover før den krysser over eksisterende tunnel og følger
samme trase som alternativet med erstatningstunnel under sjøen. Dette alternativet
følger i prinsippet samme trasé som det alternativet, men blir noe kortere og med påhugg
ved siden av dagens påhugg. Det blir da kun kort strekning for påkobling til eksisterende
veg.

Ny veg i dagen på Dolmøyasiden siden blir ca. 1 50 m hvorav ca 1 00 m på 1 -2 m fylling
på eng/beitemark samt ca. 50 m sprengt ut i skjæring før tilknytning til eksisterende veg.

Ny veg i dagen på Frøya siden blir ca. 50 m ny vei på eng/beitemark oppå 1 -2 m fylling.

Det er for nye tunneler generelt ikke krav om rømningsveier i tunneler som har
tilsvarende trafikkmengde og lengde som Frøyatunnelen54. I dette tilfellet bygges det to
nære parallelle løp hvor det ligger til rette for å etablere nødutganger/tverrforbindelser
mellom løpene. Det er derfor i denne fasen planlagt med tverrforbindelser hver 500 m.
Dette medfører at det noen steder må sprenges ut ganske lange forbindelsestunneler
pga. høydeforskjellen mellom løpene. Plassering av tverrforbindelser er vist på tegninger.
En risikoanalyse kan være et hjelpemiddel for å begrunne kost/nytte av å etablere
tverrforbindelser.

Tverrforbindelser/nødutganger bygges med tunnelprofil T4.

For beskrivelse av løsninger for frostsikring, brannvann, tekniske bygg, drenssystem,
vann- og avløpssystem og annet vises det til Delrapport Tunnel).

5.6.5 Kostnadsanslag

Kostnader er beskrevet i kapitel 6.5.

54 Se om ønskelig kapitel 5.5.3
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5.7 Alternativ: Rømningstunnel

Skisse
Samlede

kostnader
(inkl. mva. der relevant)

Tunnel-
forutsetninger

Varighet,
organisering av
anleggsperiode

Rømningstunnel
1 178 mill.kr inkl.

bygging av
rømningstunnel +

oppstillingsplasser +
rehabilitering av
dagens tunnel.

T5,5
10% stigning

Ca. 5,3 km lang

4år til bygging av
rømningstunnel
11 mnd. til oppgradering
av dagens.
Rømningstunnel brytes
først.
Døgnkontinuerlige
kolonner i
anleggsperioden

Dagens tunnel oppgraderes som planlagt når ny rømningstunnel er ferdig bygget.
Tunnelen utformes med enkel standard, men samtidig med vegbane og til dels
vannsikring dimensjonert for trafikk og tungtransport. På den måte vil den kunne fungere
som omkjøringsveg med lav hastighet både i oppgraderingsperioden og i forbindelse med
senere vedlikehold/oppgraderinger.

Den nye rømningstunnelen bygges parallelt med dagens og med samme
stigningsforhold. Vegnormalenes krav til rømningsvei, samt nøktern innredning legges til
grunn. Tunnelen er lagt øst for eksisterende tunnel for å unngå konflikt med
fordrøyningsbassenget. Senterlinje avstand mellom de to tunnelløpene er i overkant av
30 m, bortsett ifra mot endene hvor avstanden går ned til 1 0 m. Økt senterlinjeavstand er
valgt for å ha tilstrekkelig avstand fra snu- og havarinisjer i eksisterende tunnel.
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Tunnelen etableres med samme stigning som dagens tunnel, dvs. 1 0% på det meste.
Rømningstunnelen etableres med påhugg ved siden av portalene til dagens tunnel. Det
blir da en kort veistrekning i dagen, ca. 25 m med et kjørefelt for påkobling til
eksisterende veg.

Tunnellengden blir ca 5,3 km.

Tunnelen skal primært fungere som en rømningsvei for dagens tunnel. Det benyttes T5,5
profil. I oppgraderingsfasen vil den fungere som omkjøringsvei, da med redusert
hastighet og en-veis trafikk.

5.7.1 Anleggsperiode

Stipulert byggetid for rømningstunnelen er 3 – 4 år. I tillegg kommer rehabilitering av
eksisterende tunnel, på 1 1 mnd. Det forutsettes da at trafikken ledes i kolonne gjennom
rømningstunnelen i den perioden.

5.7.2 Trafikkavvikling i byggeperioden

I dette alternativet vil trafikken i anleggsperioden tilbys kolonnekjøring i rømningstunnelen
gjennom hele døgnet.

5.7.3 Trafikkmengder og reisetider.

Under vises beregnet reisetid for en kolonne:

• Lengde kolonnekjøring 6,2 km
• Hastighet: 40 km/t. Kjøretid ca. 9 min.
• Avvikling kolonne: Trafikken har naturlig en betydelig variasjon gjennom uka, i

helgene og også avhengig av sesong. I kapittel 3.4.1 viste vi en høy virkedag.
Størst trafikk er det på ettermiddagen og trafikken i en retning er ca. 1 20 kjt/t på
det største. Med 3 % vekst til 2024 vil dette si ca. 1 35 kjt/t. Under forutsetning om
at det er går to kolonner i hver retning blir det ca. 65-70 kjøretøy som skal i en
kolonne, med 3 sekunder mellom hver bil, vil det ta 3-4 minutter å avvikle en
kolonne.

• Dette betyr at det tar minst 1 2- 1 3 minutter å avvikle en kolonne i de travle
periodene. Så skal ledebilen snu og komme seg i posisjon. Under disse
forutsetningene kan det gå en kolonne hvert kvarter og ca. hver halvtime fra hver
side. Totalt blir dette to kolonner i timen hver vei. Det vil trolig være tidspunkter
der dette kan bli knapt med tid, men i store deler av døgnet vil trafikkmengdene i
kolonnene være betydelig mindre.

Tilsvarende som for kveldskolonnene for Referansealternativet vil det i tillegg til det
ovenstående være tapt tid i forhold til at man må møte opp i forkant av kolonnen og
organisering. Hvis kolonnene går til faste tider vil det være mer forutsigbart og tapt tid i
gjennomsnitt vurderes å gå ned. Samtidig vil en del kjøretøy ikke forholde seg til tidspunkt
og alle vil beregne en sikkerhetsmargin før kolonnen. Hvis det legges inn et tidstap i
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gjennomsnitt på 8 minutter vil hvert kjøretøy påregne 20 minutter for å kjøre gjennom
tunnelen.

I dag tar det ca. 5 minutter å passere tunnelen og tidstapet kan beregnes til 1 5 minutter.
En ulempesfaktor for trafikantene kommer som et tillegg.

Kolonnekjøringen vil oppleves på samme måte som en ferje eller bompenger, ved at den
vil medføre en større reisekostnad og reisemotstand. Også dette alternativet vil medføre
avvisning av trafikk. Reisemotstanden vurderes å være større enn eksempelvis
bompenger, men mindre enn ferjealternativet i anleggsperioden.

Med kolonne på ca. 70 kjt/t inkludert ca. 1 0 lange kjøretøy vil dette si behov for ca. 550-
600 meter oppstillingsplasser. I dette alternativet er det enda viktigere å finne gode
løsninger for oppstilling og avvikling av kolonnene. Områdene som er pekt på i kapittel
5.2.4 er også gjeldende her, og det må ivaretas tilstrekkelig plass.

Trafikkmengdene kan forventes å bli som i dagens situasjon, inkludert forventet
trafikkvekst frem til rehabiliteringsperioden. Med hensyn på prissatte konsekvenser er det
ikke regnet med trafikkavvisning. All denne trafikken får ulempen med økt reisetid i
anleggsperioden.

5.7.4 Geologiske og tekniske forhold

Ingeniørgeologiske vurderinger knyttet til ny tunneltrasé er omtalt i delrapport «R02
alternativsvurdering tunnel».

Nødutganger: Det vil bli etablert tverrforbindelser mot eksisterende tunnel for hver 500 m.
Tverrforbindelser / nødutganger bygges med tunnelprofil T4. Plassering av
tverrforbindelser er vist på tegning. Det er totalt 1 0 tverrforbindelser, de fleste med lengde
rundt 25 m. Det er to korte med 1 0 m lengde mot hver ende av tunnelen.

Eksisterende vegtunnel er utenfor regelverket med 1 0 % stigning og har forhøyet risiko
for hendelser pga f.eks. varmgang i bremser. Ved å bygge en rømningstunnel kan det
være mulig å få ned konsekvensene av en brann slik at risikonivået kan aksepteres.

For beskrivelse av løsning for vann- og frostsikring, brannvann, belysning, skilt og signal,
tekniske bygg, drenssystem og veioverbygning se Delrapport Tunnel.

Dette alternativet innebærer at dagens tunnel oppgraderes som beskrevet i
referansealternativet.

5.7.5 Kostnadsanslag

Kostnader for dette alternativet er beskrevet i kapitel 6.6.Samlet kostnadsoversikt er gitt i
kapitel 7.
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5.8 Alternativ: Nye tilkomstløp – 5 % stigning

Skisse
Samlede

kostnader
(inkl. mva. der relevant)

Tunnel-
forutsetninger

Varighet,
organisering av
anleggs-periode

Nye tilkomstløp
–5% stigning

1 952 mill.kr inkl.
nye løp, vei i dagen,
omgjøring av eks.

løp til rømning,
oppgradering av

midtparti

T 10,5
5% stigning

Ca. 8,1 km lang

6-7 års byggetid
+ 8. mnd. til
oppgradering av
midtparti.
Tilkomstløp brytes først.
En viss hindring av
trafikk ved
sammenkobling

I dette alternativet bygges det ny tunnel der dagens tunnel har for bratt stigning i forhold
til regelverket. Tilsvarende som for ny erstatningstunnel, er det i samråd med
oppdragsgiver valgt tunneltverrsnitt T1 0,5 for de nye tilkomstløpene i hver ende. Nye
tunnelløp fra hver side av fjorden kobles på eksisterende tunnel der denne flater ut under
sjøbunnen. Trafikken vil gå gjennom nye løp og gjennom midtre del av dagens tunnel.

Midtre del av dagens tunnel oppgraderes iht. forskriften. Dagens tunnelender gjøres om
til rømningsveier. Det legges til grunn noe arbeid med blant annet sjekk/vedlikehold av
vann og avløpssystem, vedlikehold av belysning og ventilasjon, punktvis vannsikring,
samt stedvis ettersikring av bergmasser.

I stigningspartiene av tunnelen kan det være aktuelt med utvidelse av profilet (T1 2,5) for
krabbefelt. Det er ikke gått inn på hvor stor nytten av dette vil være. Krabbefelt er ikke
inkludert i kostnadsoverslaget for ny tunnel.
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5.8.1 Anleggsperiode

Tilkomstløpene bygges først, anslått 6-7 år. Ca. 1 år til rehabilitering av midtpartiet.
Trafikantene vil i liten grad bli hindret, men unntak av en kort periode der de nye
tilkomstløpene kobles sammen med den eksisterende midterste delen av tunnelen.

7-8 års byggetid. Tunnelen bygges først. Ingen hindring av trafikk i anleggsperioden.
Dagens tunnel kun enkel omgjøring til rømningstunnel.

5.8.2 Trafikkavvikling i byggeperioden

I alternativet er det lagt opp til at trafikken avvikles som normalt i dagens tunnel frem til
nye tilkomstløp er etablert. Det vil være en kort periode der løpene knyttes sammen hvor
det blir behov for stengning av tunnelen. Etter at nye tilkomstløp er etablert, vil dagens
strekninger med 1 0 % stigning bli benyttet som rømningstunnel.

Midterste del av tunnelen vil bli oppgradert etter bygging av tilkomstløp. Det vil da være
aktuelt å avvikle trafikk gjennom kolonnekjøring, som beskrevet under
referansealternativet (dagåpen tunnel, kveldskolonner, nattestengt tunnel).

5.8.3 Trafikkmengder og reisetider

Dette alternativet vil i prinsippet medføre samme situasjon som Erstatningstunnel vist i
kapittel 5.5.4. Forskjellen mellom alternativene ligger primært i midtre del der
Erstatningstunnelen vil medføre et bredere tunneltverrsnitt, samt at det vil være
rømningstunnel i midtre del. Dette er primært faktorer som slår inn på tunnelsikkerheten
og ikke trafikkmengdene og reisetiden.
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For trafikkmengder i fremtiden vil det være de samme konsekvensene som for
Erstatningstunnel. Kostnadene og om det blir bompenger og størrelsen på disse kan
medføre at alternativet vil skille seg litt fra en Erstatningstunnel.

5.8.4 Geologiske og tekniske forhold

Ingeniørgeologiske vurderinger knyttet til ny tunneltrasé er omtalt i delrapport «R02
alternativsvurdering tunnel».

Tekniske løsninger i hovedsak tilsvarende alternativ «Erstatningstunnel 5% stigning». I
midtre del av traseen forblir tunnelen som i dag, bortsett fra at den skal oppgraderes iht.
dagens krav i forskriften

Utvidelse av midtre del av tunnelen slik at denne får T1 0,5 profil er gjennomførbart, men
vil være tidkrevende og kostbart. Mye av dagens installasjoner og vann- og frosstikring
må demonteres, samt at det må utføres sprengning og sikring ifb. utvidelse av profilet.
Dette vil øke byggetiden utover det som er planlagt ifb. oppgraderingen. Tunnelen vil
være stengt i anleggsperioden.

Alternativ med utvidelse av midtre del av tunnelen er ikke vurdert.

5.8.5 Kostnadsanslag

Kostnader for dette alternativet er beskrevet i kapitel 6.7. Samlet kostnadsoversikt er gitt i
kapitel 7.

6 Byggetid tunneler

Vurdering av byggetid for de forskjellige tunnel-alternativene omfatter følgende
arbeidsoperasjoner:

1 . Mobilisering og tilrigging
2. Tunneldriving inkl. forskjæring i begge ender
3. Bunnrensk
4. VA-tekniske anlegg og underbygning for veg
5. Vann- og frostsikring
6. Vegoverbygning og asfaltering
7. Elektro, ventilasjon, installasjoner og sikkerhetsutstyr
8. Utprøving og testing

Før oppstart av bygging av nye tunneler vil det være nødvendig å sette av tid til
planlegging, konsekvensutredning, regulering og byggeplan/prosjektering. Forskrift om
konsekvensutredning55 Vedlegg 1 punkt 7 e) sier at Andre vei- og jernbanetiltak med
investeringskostnader på mer enn 750 mill. kr. alltid skal ha planprogram eller melding og
konsekvensutredning. En må regne med at denne planprosessen tar minst 3-4 år før
entreprenør tar «første spadetak». Dette kan reduseres noe ved å bringe entreprenøren
tidlig inn i planfasen.

55 lovdata.no
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På grunn av plassbegrensning og hensyn til arbeidsforhold og sikkerhet, vil de beskrevne
arbeidsoperasjonene foregå i rekkefølge. Det vil av sikkerhetshensyn ikke være mulighet,
eller svært begrensede muligheter for å gjennomføre disse arbeidsoperasjonene
samtidig.

Før tunneldrivingen kan begynne, har vi stipulert i størrelsesorden 4 –6 uker for tilrigging
samt etablering av forskjæringer på begge sider av Frøy-fjorden.

Tunneldriving er basert på konvensjonell driving med boring og sprengning, tunnelene
drives som en-stuffsdrift fra begge sider av fjorden. Med systematisk sonderboring og
injisering, vil vi anta en ukeinndrift i størrelsesorden 30 –40 meter avhengig av
tunneltverrsnitt (T10,5, T8,5 og T5,5).

Før innredning i tunnelene kan påbegynnes, må det foretas bunnrensk og utkjøring av
masser fra vegbane benyttet under drivingen.

Innredningsarbeider i tunnelen vil bestå av VA-tekniske anlegg, vegoppbygging, vann- og
frostsikring. Som nevnt er muligheter for parallelle arbeidsaktiviteter svært begrenset på
grunn av plassbegrensninger og krav til sikkerhet. Arbeidene vil være utfordrende mht.
logistikk, og til dels tidkrevende.

Arbeider med tekniske installasjoner, elektro, belysning, ventilasjon og
sikkerhetsutrustning, kan påbegynnes så snart arbeider med VA, veg, vann- og
frostsikring er ferdig. Arbeider med montering, utprøving og testing er tidkrevende.
Estimert byggetid for de forskjellige tunnelene er gitt i tabell under. Byggetiden er oppgitt i
antall år basert på 44 arbeidsuker pr. år, og tunnelarbeider basert på to lange skift.

Tabell 15Estimert byggetid for tunneler

Alternativ Ny
erstatnings-
tunnel

Ny parallell-
tunnel

Rømningstunnel Nye
tilkomst-
tunneler

Tunneldriving
inkl. bunnrensk

Ca. 4 år Ca. 3 år Ca. 2 år Ca. 3 år

Innredning i
tunneler

Ca. 2 år Ca. 2 år Ca. 1 år Ca. 2 år

TI, elektro,
ventilasjon, etc.
inkl. testing og
utprøving

Ca. 1,5 år Ca. 1,5 år Ca. 1 år Ca. 1,5 år

Samlet
byggetid
tunneler

7 –8 år 6 –7 år Ca. 4 år 6 –7 år

Byggetiden er basert på kapasiteter/erfaringstall fra tilsvarende tunneler. Anslått byggetid
er beheftet med usikkerhet, og det vil være et potensiale for redusert byggetid ved god
planlegging og forberedelse av arbeidene. Alternative kontraktsformer med
totalentreprise og samspillskontrakter kan også gi muligheter for tidsmessig gevinst.
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I tillegg til bygging av nye tunneler kommer arbeider med helt eller delvis oppgradering av
eksisterende tunnel, evt. omgjøring av denne til rømningstunneler. Tid for oppgradering
av eksisterende tunnel er oppgitt til 1 ,5 år. Ved omgjøring av hovedløp til rømningstunnel
har vi anslått en varighet på ca. 0,5 år for alternativ med erstatningstunnel. For nye
tilkomsttunneler har vi anslått en varighet på ca. 1 år til oppgradering av midtpartiet.
Omgjøring til rømningstunneler er aktuelt på strekningene opp fra fjordbunnen i hver
ende.

Anslått total byggetid inkl. oppgradering/omgjøring til rømning for eksisterende tunnel blir
således i følgende størrelsesorden:

• Alternativ erstatningstunnel ca. 8 år
• Parallelltunnel ca. 8 år
• Rømningstunnel ca. 5 år
• Nye tilkomsttunneler ca. 7 år

I tillegg kommer tid til politisk behandling, planlegging og prosjektering som nevnt
innledningsvis.

I tabellen under er de ulike fasene frem til åpning av tunnel illustrert for de alternativene
som innebærer bygging av ny tunnel.

Tabell 16: Tidslinje for bygging av tunnel
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7 Kostnader knyttet til de ulike alternativene

7.1 Referansealternativet – Rehabilitering av dagens tunnel

Sweco har fått opplyst kostnadene knyttet til oppgradering av dagens tunnel fra Aas
Jacobsen etter avtale med oppdragsgiver. Etter hva vi forstår omfatter dette prosjektet
kostnader knyttet til konstruksjon, herunder rivning og fjerning av eksisterende hvelv,
føringskant og ny vannsikring, ettersikring, elektro og automasjon, VA, overvann og
drenering, sikkerhetsutrustning, samt anleggsgjennomføring.

De samlede kostnadene til dette prosjektet har Aas Jacobsen estimert til 565 mill. kr inkl.
mva.

I tillegg påløper det kostnader til oppstillingsplasser, i forståelse med oppdragsgiver lagt
til grunn på 8 mill.kr.

Til sammen vil kostnadene slik vi har beregnet dem bli ca 573 mill. kr ved dette
alternativet.

7.2 Ferje i anleggsperioden

Dette alternativet omfatter kostnader knyttet til rehabilitering av dagens tunnel. Tunnelen
kan rehabiliteres på dagtid og dette er beregnet til å gi en besparelse på 94 millioner
kroner sammenlignet med referansealternativet (påslag på 20 % for nattarbeid er fjernet).
Rehabilitering av dagens tunnel er estimert til 471 mill. kr inkl. mva.

I tillegg påløper det kostnader til oppstillingsplasser, i forståelse med oppdragsgiver lagt
til grunn på 8 mill.kr.

Det påløper kostnader til leie av to mobile flytekaier i anleggsperioden på rundt 5 mill. kr.
Disse kan demonteres etter anleggsperiodens slutt.

Ferjer som er lengre enn 1 5m er etter det vi erfarer unntatt fra mva.

Det påløper kostnader til leie av ferje i anleggsperioden på ca 1 04 mill. kr.

Til sammen vil kostnadene slik vi har beregnet dem bli ca 588 mill. kr ved dette
alternativet.

7.3 Varig beredskapsferje

I anleggsperioden påløper kostnader til rehabilitering, oppstillingsplasser og leie av ferje
som beskrevet i forrige kapittel, ferje i anleggsperioden.

Utstyr til ferjekaier må i dette tilfellet kjøpes. Dette vil koste ca. 21 mill. kr.

I tillegg vil det påløpe kostnader til beredskapsferje i 40 år. Nåverdien av dette er
beregnet til 521 mill. kr

Til sammen blir kostnadene ved dette alternativet 1 1 25 mrd. kr.
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7.4 Erstatningstunnel- 5% stigning

Kostnader for selve erstatningstunnel med 5% stigning er beregnet til 2 71 2 mill. kr. inkl.
mva. Dette omfatter bl.a. følgende: rensk av tunnelsåle, deponering av tunnelstein på
lokalt deponi, nødutganger hver 500m mot eksisterende tunnel, vann og frostsikring,
eksisterende brannvannsløsning utnyttes for ny tunnel, teknisk bygg hver 1 ,5 km, vann og
avløp: pumper og fordrøyningsbasseng fra eksisterende tunnel utnyttes, tekniske
installasjoner for øvrig følger vegnormalen. Krabbefelt kan være aktuelt, men er ikke
kostnadsberegnet.

I tillegg kommer kostnader knyttet til veg i dagen, beregnet til 1 3 mill. kr.

Omgjøring av dagens tunnel til rømningstunnel – vil koste anslagsvis 1 0 mill. kr. I
kostnadene ligger kontroll og evt. utbedring av dagens VA-anlegg, noe utbedring av el.
og belysning, noe utskifting av materiell ifb ventilasjonsanlegg, punktvis vannsikring for å
unngå større vannlekkasjer og drypp på vegbane, stedvis ettersikring av berget, noe
utskifting i tekniske rom og vegg med kjøreport i begge tunnelportaler.

Til sammen blir kostnadene ved dette alternativet 2 735 mill. kr inkl. mva.

7.5 Parallell tunnel, hver retning sitt løp – 7% stigning

Kostnader knyttet til ny parallell tunnel beregnet til 2 070 mill.kr inkl. mva. Dette omfatter
nødutganger hver 500m, vann og frostsikring, brannvann: påkobling til offentlig nett rett
utenfor portal, vannledning gjennom tunnelen, tekniske bygg hver 1 ,5 km, drensvann fra
ny tunnel som utnytter dagens fordrøyningsbasseng og pumpesystem, for øvrig følges
vegnormalen. Krabbefelt kan være aktuelt, men er ikke kostnadsberegnet.

Det er beregnet 6 mill. kr til veg i dagen og 471 mill. kr til rehabilitering av dagens tunnel
(som ferjealternativene).

Til sammen blir kostnadene ved dette alternativet 2 547 mill.kr. inkl. mva.

7.6 Rømningstunnel

Kostnader knyttet til ny rømningstunnel er beregnet til 699 mill. kr inkl. mva. Dette
omfatter: tverrforbindelser som nødutgang mot eksisterende tunnel hver 500 m. ikke
behov for forstsikring, vannsikring i form av tunnelduk i heng, dagens brannvannsystem
utnyttes, enkel belysning og skilting, full vegoverbygning som tåler mye trafikk og store
kjøretøy i tråd med vegnormal.

Rehabilitering av dagens tunnel koster 471 mill. kr (som ferjealternativene).

I tillegg påløper kostnader til oppstillingsplasser for avvikling av kolonner, dvs. 8 mill. kr.

Til sammen blir kostnadene ved dette alternativet 1 1 78 mill.kr. inkl. mva.
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7.7 Nye tilkomstløp - 5%stigning|

Kostnader knyttet nye tilkomstløp er beregnet til 1 688 mill. kr inkl. mva. Dette inkluderer
blant annet omgjøring av dagens tunnelender til rømningtunnel, bygging av
sluse/overgang. vann- og frostsikring, dagens brannvannsystem nyttiggjøres, tekniske
bygg hver 1 ,5 km, drensvann utnytter dagens pumpesystem og fordrøyningsbasseng,
vegnormal følges for øvrig. Krabbefelt kan være aktuelt, men er ikke kostnadsberegnet.

I tillegg kommer kostnader knyttet til veg i dagen, beregnet til 1 3 mill. kr.

Omgjøring til rømningstunneler og oppgradering av dagens midtparti i tråd med Aas
Jacobsens beregninger, kostnad 251 mill. kr inkl. mva.

Til sammen blir kostnadene ved dette alternativet 1 952 mill.kr. inkl. mva.
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7.8 Samlet kostnadsoversikt

Kostnader i mill.kr

Referanse
alternativet –
Rehabilitering
av dagens
tunnel

Ferje i
anleggs-
perioden

Varig
bered-
skapsferje

Erstatnings-
tunnel - 5 %
stigning

Parallell
tunnel, hver
retning sitt
løp - 7%
stigning

Rømnings-
tunnel

Nye
tilkomst-
løp, 5%
stigning

Tunnelkost, inkl. mva 2 712 2 070 699 1 688

Vei i dagen, inkl. mva 13 6 13
Oppgradering dagens
tunnel, inkl. mva 565 471 471 10 471 471 251

Oppstillingsplasser 8 8 8 8

Kai 5 21

Leie av ferje i
anleggsperioden (mva.
påløper ikke) 104 104

Beredskapsferje i 40 år,
nåverdiberegnet (mva.
påløper ikke) 521

Til sammen, inkl. mva 573 588 1 125 2 735 2 547 1 178 1 952

Inntekter Rehabilitering

Ferje i
anleggs-
perioden

Beredskaps-
ferje

Erstatnings-
tunnel

Parallell
tunnel

Rømnings-
tunnel

Nye
tilkomst-

løp
Ferjetakst,
Riksregulativet,
anleggsperioden, sone 6
(kort farled Hammarvika)

191 191

Bompenger

Ikke regnet
på, vil kunne

påløpe

Ikke regnet
på, vil

sannsynligvis
påløpe

Ikke regnet
på, vil

sannsynligvis
påløpe

Ikke
regnet på,
vil kunne
påløpe

Ikke
regnet
på, vil
sann-

synligvis
påløpe
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8 Samfunnssikkerhet og beredskap

8.1 Behov for ny risiko og sårbarhetsanalyse

Det foreligger en risikoanalyse for Frøyatunnelen fra 201956, som vi refererer til i denne
rapporten. Denne konkluderer med behov for å etablere en separat
nødutgang/rømningstunnel for å oppnå tilstrekkelige forhold til selvberging. Røyk i
tunnelen ved brann er et hovedproblem. Rapporten foreslår beredskapsrom i tunnelen
som kompenserende tiltak, og viser til en hendelse i Oslofjordtunnelen i 2017 der flere
personer reddet seg ved å evakuere inn i slikt rom. Aas Jacobsen har i sin rapport
konkludert med at beredskapsrom vil være et tilfredsstillende tiltak for å bedre
beredskapssituasjonen.

Sweco foreslår at man i neste fase og så raskt som mulig gjennomfører en grundig risiko-
og sårbarhetsanalyse (ROS), av de nye tunnelalternativene. Formålet med en slik risiko-
og sårbarhetsanalyse:

• Det er behov for å vurdere ved hvilken trafikkmengde dagens oppgraderte tunnel
må erstattes med ny tunnel. Ved forutsetninger om forventet trafikkvekst må det
fremgå hvilket år det er behov for investeringer i ny tunnel.

• Tunnelforskriften krever at dagens tunnel skal oppgraderes innen 2025. Det er
behov for å vurdere om det er mulig med dispensasjon for å videreføre drift av
dagens tunnel uten oppgradering til etter 2025. For flere av tiltakene med ny
tunnel er det nødvendig med anleggsperiode som innebærer ferdigstillelse etter
2025. Alternativer med ny tunnel vil kreve lang planperiode og anleggsperiode.

• Det er behov for å vurdere om løsning med bruk av beredskapsrom gir
tilstrekkelig sikkerhet for videreføring av dagens tunnel eventuelt foreslå andre
konkrete risikoreduserende tiltak for å oppnå et tilfredsstillende sikkerhetsnivå i
dagens tunnel. Ikke prissatte effekter vurderes vanligvis i lys av en ROS-analyse.
Det har ikke vært mulig her.

8.2 Levetid

Under planlegging og prosjektering av vegtunneler, er det alltid en målsetning å oppnå
lengst mulig levetid på tunnelen. Målsetningen er ofte 40 –50 års levetid, men erfaring
har vist at omfattende oppgradering av tunneler er nødvendig allerede etter 20 år. Årsak
til dette kan være flere. Som eksempel kan blant annet følgende nevnes:

• Endring i trafikkmengde

• Valg av minimumsløsninger ift. dagens krav

• Materialkvalitet og robusthet i tekniske installasjoner

• Endrede krav til sikkerhet i tunnelen

56 Safetec ST-14770-2, Risikoanalyse av Frøyatunnelen, 2019
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For Frøyatunnelen er behovet for oppgradering blant annet på grunn av endrede krav til
sikkerhet i tunneler, deriblant stigningsforhold. 1 0% helning er eksempelvis ikke iht.
dagens krav.

Referansealternativet som legges til grunn, oppgradering av dagens tunnel, anses å
være en minimumsløsning, og løsningen har avvik ift. gjeldende krav. Hvorvidt en
stigning på 1 0% er akseptabel om 1 0 evt. 20 år etter at tunnelen er ferdig oppgradert, er
et åpent spørsmål. Tilsvarende usikkerhet ligger i trafikkutvikling og vekst fra i dag til
tunnelen er ferdig oppgradert. Det er ikke usannsynlig at det tvinger seg frem andre
løsninger relativt kort tid etter at tunnelen er ferdig oppgradert.

Alternative løsninger med ny parallelltunnel eller parallell rømningstunnel vil ha høyere
standard mht. sikkerhet ved brann og ulykker, og kan ha noe lengre levetid. Med
helninger på 1 0 og 7%, og forventet økning i trafikk, er det imidlertid et spørsmål om hvor
lenge det kan aksepteres. På sikt kan muligens ny erstatningstunnel evt. nye
tilkomsttunneler være beste alternativ.

Vi har ikke informasjon til å vurdere hvilken risiko man står overfor når trafikken øker. Vi
forventer imidlertid at trafikken vil øke og at næringslivet har ambisjoner om fortsatt og
offensiv vekst.

Vår vurdering er at trolig vil en ROS-analyse konkludere med at sikkerheten i tunnelen og
forutsigbarheten med en oppgradering av dagens tunnel, er god nok for næringslivet og
for øvrige reisende, gitt nåværende trafikkmengde og en viss periode fremover. Men at
det vil være behov for en ny tunnel i fremtiden. Forventet tidspunktet for når ny tunnel må
være bygget avhenger av hvilken trafikkmengde som krever ny tunnel, og forventninger til
trafikkutvikling.

Vi har i den samfunnsøkonomiske analysen lagt til grunn at dagens rehabiliterte tunnel
kan ha en forsvarlig drift i 20 år (total levetid for dagens Frøyatunnelen blir da 45 år) etter
rehabilitering før det må bygges ny tunnel. Dette betyr i praksis at det er mulig å utsette
investeringer i ny tunnel som følge av rehabiliteringen. Det er betydelig usikkerhet i
hvilken trafikkmengde som er på dette tidspunktet, men gitt 3 % årlig trafikkvekst, vil ÅDT
i tunnelen passere 4000 omtrent rundt år 2040.

Figuren under illustrerer hvordan levetiden for Frøyatunnelen i de ulike alternativene er
håndtert i analyseperioden (40 år) i den samfunnsøkonomiske vurderingen. Fra
åpningsår er det for Referansealternativet, Ferjealternativene og Rømningstunnelen
antatt at rehabilitert dagens tunnel lever de første 20 årene, før at det deretter bygges ny
tunnel de siste 20 årene. For Erstatningstunnel, Parallell tunnel og Nye tilkomstløp er det
forutsatt at tunnelene er etablert i åpningsåret og lever gjennom hele analyseperioden.
Se kapittel 9.1 .4 for ytterligere informasjon rundt hvordan dette er håndtert.
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Figur 21 Levetid for Frøyatunnelen i den samfunnsøkonomiske vurderingen (analyseperioden på 40
år)
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9 Samfunnsøkonomiske vurderinger

Tiltak for Frøyatunnelen vil medføre effekter for trafikanter og samfunnet for øvrig.
Samfunnsøkonomiske effekter er beskrevet som endring fra referansealternativet (0-
alternativet) til de forskjellige alternativene. Først identifiseres og beskrives effektene.
Effektene prissettes så langt det er mulig. Øvrige effekter vurderes som ikke-prissatte
effekter. Alternativene rangeres på bakgrunn av en samlet vurdering av prissatte og ikke-
prissatte effekter. I tillegg vil andre samfunnsmessige virkninger inngå som en del av
beslutningsgrunnlaget i den endelige anbefalingen i rapporten.

Samfunnsøkonomiske vurderinger av tiltak for Frøyatunnelen er basert på den
overordnede metodikken for konsekvensanalyser i Statens vegvesens håndbok i
konsekvensutredning (V71 2). I tillegg har vi for prinsipielle avklaringer brukt den
overordnede veilederen for samfunnsøkonomisk analyse fra Direktoratet for
økonomistyring, samt rundskriv fra Finansdepartementet som omhandler metode for
samfunnsøkonomisk analyse.

Samfunnsøkonomiske vurderinger omfatter følgende effekter:

• Trafikantnytte: Trafikanter påvirkes gjennom reisetid, ventetid, tilbringertid,
punktlighet, billettpriser og komfort. Det beregnes trafikantnytte både for kollektiv og
vei.

• Operatørnytte: Operatører inkluderer her selskaper som driver med kollektivtrafikk.
Disse påvirkes gjennom endringer i trafikkinntekter, driftskostnader og
kapitalkostnader. Det forutsettes at differansen mellom inntekter og kostnader dekkes
gjennom offentlige kjøp.

• Offentlig nytte: Det offentlige påvirkes gjennom investeringskostnader, drifts- og
vedlikeholdskostnader for infrastruktur, avgiftsinntekter, offentlige kjøp,
reinvesteringer og restverdi.

• Samfunnet for øvrig: Omfatter alle virkninger som ikke inngår i de øvrige gruppene.
Samfunnet for øvrig påvirkes gjennom ulykkeskostnader, miljøkostnader,
fremkommelighet for beredskapskjøretøy, helsegevinster og slitasjekostnader av
infrastruktur.

• I tillegg påvirkes samfunnet av skattefinansieringskostnad.
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9.1 Prissatte effekter

Prissatte effekter er beregnet ved bruk av nytte-kostnadsanalyse. For hver prissatt effekt
beregnes neddiskonterte nytte og kostnader over analyseperioden, og summeres samlet
for alle prissatte effekter. I nytte-kostnadsanalysen defineres samfunnets nytte som
summen av individenes nytte. Individenes nytte måles ved deres betalingsvillighet for et
gode.

Tabell 27 Prissatte effekter. Endring fra referansealternativet. Mill kr. 2020-priser.

Ferje i

anleggs-

perioden

Varig

beredskaps-

ferje

Erstatnings-

tunnel -5 %

stigning

Parallell

tunnel, hver

retning sitt

løp -7%

stigning

Rømnings-

tunnel

Nye

tilkomstløp

5% stigning

TRAFIKANTNYTTE

TRAFIKANTNYTTE -123 -123 -361 -176 -55 -392

DIREKTE UTGIFTER (FERJE) -191 -191 0 0 0 0

ULEMPESKOSTNAD -37 -37 4 4 -37 4

SUM TRAFIKANTNYTTE -352 -352 -357 -173 -93 -388

OPERATØRNYTTE

KOSTNADER FERJE -108 -629 0 0 0 0

INNTEKTER FERJE 191 191 0 0 0 0

OVERFØRING -83 438 0 0 0 0

SUM OPERATØRNYTTE 0 0 0 0 0 0

OFFENTLIG NYTTE

DRIFTSKOSTNADER VEI 15 15 -326 -418 0 -246

OVERFØRINGER 83 -438 0 0 0 0

SUM OFFENTLIG NYTTE 98 -423 -325 -418 0 -246

NYTTE FOR TREDJEPART

ULYKKESKOSTNADER 0 0 -0,2 26 0 -12

CO2-KOSTNADER -22 -22 -14 -4 0 -18

SUM NYTTE FOR TREDJEPART -22 -22 -14 22 0 -30

INVESTERINGSKOSTNAD 110 1 10 -606 -458 --375 7

SKATTEFINANSIERINGSKOSTNAD 41 -63 -186 -175 -75 -48

NETTO NÅVERDI -125 -750 -1 489 -1 201 -543 -705
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9.1 .1 Målebegreper og forutsetninger

For å uttrykke samlet samfunnsøkonomisk lønnsomhet brukes målebegrepetnetto
nåverdi (NNV). NNVer grunnlag for rangering på bakgrunn av prissatte effekter. NNV av
prosjektet beregnes som den neddiskonterte nettoverdien av alle prissatte konsekvenser.
En positiv NNV indikerer at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Et prosjekt skal
rangeres foran andre prosjekter dersom NNV er høyere enn for konkurrerende
tiltaksalternativ. NNV er et målebegrep som ikke tar hensyn til tilgangen på
investeringsmidler og øvrig virkning på offentlige budsjetter.

Nytte og kostnader er beregnet på bakgrunn av forutsetninger som har innvirkning på
resultatene. Forutsetninger for analysen følger retningslinjer gitt i NTP-arbeidet. Et utvalg
av viktige forutsetninger er presentert i Tabell 18 Overordnede forutsetninger for nytte-
kostnadsanalysen.

Tabell 18Overordnede forutsetninger for nytte-kostnadsanalysen

Investeringens levetid 40 år

Analyseperiode 40 år

Anleggsperiode Referansealternativet: 18 mnd
Alternativferje i anleggsperioden og varig
beredskapsferje: 11 mnd
Alternativer med ny tunnel: 3 år57

Åpningsår 202558

Analyseperiode 2025-2064

Kalkulasjonsrente 4 %

Realprisjustering 0,8 %

Diskonteringsår 2021

Skattefinansieringskostnad 20 %

Årlig trafikkvekst 3,0 %

De prissatte effektene er beregnet i eget beregningsverktøy for nytte- og kostnadsanalyse
som vi har utviklet i dette prosjektet. Det er i arbeidet benyttet resultater fra EFFEKT
(versjon 6.78) som inngangsverdier i eget beregningsverktøy. Vi har benyttet resultater
fra EFFEKT for trafikantnytte, ulykker, støy, CO-utslipp, avgiftsinngang og driftskostnader
for infrastruktur. Driftskostnader- og billettinntekter ferje er beregnet på bakgrunn av

57 I samfunnsøkonomisk beregning har vi lagt til grunne en beregningsteknisk
anleggsperiode. Realistiske anleggsperioder for de respektive alternativene er beskrevet i
kapittel 5.1.
58 Se kapitel 5.1.
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forutsetninger vi har mottatt fra Trøndelag fylkeskommune. EFFEKT er Statens
vegvesens hovedverktøy for å utføre nytte-kostnadsanalyser i forbindelse med vei- og
transportprosjekter. I EFFEKT er prosjekttype 1 benyttet (uten data fra
transportmodellen), noe som innebærer at vi har beregnet prissatte effekter på bakgrunn
av trafikkdata fra blant annet trafikktellinger og predefinerte verdier for reisehensikt og
transportfordelinger. For person- og godstrafikk har vi benyttet standard tidsverdier som
foreligger i EFFEKT. Tidskostnader varierer både med reisehensikt og transportmiddel.

Beregningsteknisk har vi antatt likt åpningsår i 2025 for alle alternativer. Alternativer som
innebærer en ren oppgradering kan realistisk sett åpne før. For alle alternativene der det
investeres i ny tunnel vil åpningsår i 2025 ikke være mulig. Det vises til eget kapitel om
byggetider. Likt åpningsår er lagt til grunn for å likebehandle alternativene, og dermed få
vurdert om den beste løsningen er å utsette ny tunnel eller bygge den med en gang.
Åpningsåret 2025 er valgt fordi tunnelforskriften i utgangspunktet setter krav til at dagens
tunnel skal oppgraderes innen 2025.

En eventuell dispensasjon fra tunnelforskriften om utsettelse av åpningsår til etter 2025
kan være mulig, og må vurderes i en eventuell kommende risiko og sårbarhetsanalyse.
En slik utsettelse av åpningsår ved dispensasjon vil utsette investeringene i alternativer
med ny tunnel, men bør i prinsippet også gjelde utsettelse av oppgradering av dagens
tunnel i referansealternativet og alternativene med ferje i anleggsperioden. Dersom det i
en risiko og sårbarhetsanalyse fremgår at det er forsvarlig å utsette åpningsår bør dette
også gjelde utsettelse av oppgradering av dagens tunnel.

Restverdi er ikke medberegnet i den samfunnsøkonomiske analysen. For enkelte av
alternativene reinvesteres det i ny tunnel etter 20 år, noe som ved analyseperiodens utløp
innebærer en levetid for reinvesteringen på 20 år. For en nærmere beskrivelse av
behovet for reinvesteringer vises det til kapitlet som omhandler samfunnssikkerhet og
beredskap. Ifølge veileder i samfunnsøkonomisk analyse skal restverdi beregnes på
bakgrunn av samfunnets nytte i gjenværende år av investeringer, og som en videreføring
av nytten i siste år av analyseperioden. Restverdi beregnes for alternativene som en
endring mot referansealternativet. Nyttestrømmene i alternativene og
referansealternativet er imidlertid like i siste analyseår, noe som innebærer at videreføring
av enkelte av alternativene ikke vil forbedre samfunnets nytte. Dette skyldes at alle
alternativer ved analyseperiodens utløp har erstattet dagens tunnel med en ny tunnel.

9.1 .2 Trafikantnytte – endret reisetid og ventetid

Endringer i trafikantnytte er verdien av alle forbedringer og forverringer som trafikanter
forventes å oppleve av trafikktilbudet. Vi har beregnet prissatte effekter av endret reisetid
og ventetid, og slike effekter er nærmere omtalt i dette delkapittelet. I tillegg har vi vurdert
effekter for næringslivet og privatpersoner av endret forutsigbarhet – en effekt som er
aktuell i anleggsperioden. Dette er omtalt i kapitel 9.4 Samlet samfunnsøkonomisk
vurdering.

Beregning av endret reisetid og ventetid kommer som et produkt av to elementer; selve
tidsforbruket ved reisene, samt verdsetting av tidsforbruket. Ulike grupper av trafikanter
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har forskjellig verdsetting av tid som bestemmes av formålet med reisen. Tidskostnader
varierer både med reisehensikt og med transportmiddel. Dette kan eksempelvis være
tidsbesparelse. Trafikantnytten i dette tilfellet oppstår i hovedsak for følgende grupper av
trafikanter:

• Eksisterende trafikanter og vareeiere, som får redusert reisetid og ventetid for
sine reiser

• Det er belyst kostnader knyttet til billettutgifter for ferjepassasjerer.

• For ferje er det det beregnet en ekstra ulempeskostnad. Det å være bundet av
avgangstidene i et ferjesamband oppleves av trafikantene som en ekstra ulempe
utover ventetiden59. Ulempeskostnaden er beregnet i EFFEKT. En kolonnekjøring
med faste tider vil i praksis være tilsvarende situasjon som et ferjesamband og
ulempeskostnaden er også lagt inn i alternativene der det er kolonnekjøring.

• Endret nytte for trafikanter og vareeiere som endrer reisevalg (trafikkavvisning)

For å belyse trafikantnytten er det først vist effekter i anleggsperioden og deretter i
driftsfasen etter åpning. Til slutt er trafikantnytten for alternativene vist samlet målt opp
mot referansesituasjonen.

Anleggsperioden

I det etterfølgende er det først sett på trafikantnytte under en forutsetning om ingen
trafikkavvisning som følge av alternativene. Effekten er målt opp mot dagens situasjon for
dermed også å belyse ulempene referansesituasjonen medfører. Alternativene som er
like i anleggsperioden vises samlet i en kolonne. Hva som er lagt inn av tidsbruk og
kjørelengde som grunnlag for beregningene er vist i kapittel 5, beskrivelse av
alternativene.

59 Håndbok V71 2 konsekvensanalyser. Statens vegvesen. kap. 5.3.4.



85(108)

RAPPORT UTREDNINGSALTERNATIVER FRØYATUNNELEN

Tabell 19 Trafikantnytte i anleggsperioden målt opp mot dagens situasjon. Millioner kroner

Effekt Referanse-

alternativet

«Ferje i

anleggs-

perioden»

«Varig bered-

skapsferje»

«Erstatningstunnel –

5 % stigning»

«Parallell tunnel,

hver retning sitt løp

–7 % stigning»

«Nye tilkomstløp –5

% stigning»

Rømningstunnel

Tids-og

kjøretøykostnader

-47 -170 0 -102

Billettutgifter 0 -191

Ulempeskostnad -4 -37 -37

SUM Trafikantnytte -51 -398 0 -139

I referansealternativet er det beregnet en negativ trafikantnytte på -51 millioner kroner i
de 1 8 månedene rehabiliteringen pågår. Dette er i hovedsak som følge av nedsatt
hastighet på dagtid. Det er lagt inn en liten ulempeskostnad på 4 millioner som følge av at
1 0 % av trafikken får ulemper på kvelds og nattestid.

For ferje er det en betydelig negativ trafikantnytte i de 1 1 månedene rehabiliteringen
pågår. Som følge av at man ikke kjører tunnelen sparer bilistene noe i driftskostnader,
men ekstra reisetid gjør at tids- og driftskostnader er en negativ komponent på -1 70
millioner. Hvis trafikken blir tilsvarende som i tunnelen i 201 9 + 3 % årlig vekst vil
trafikantene betale ca. 1 90 millioner i billettutgifter gitt normale satser. Ulempeskostnaden
er beregnet til 37 millioner. Til sammen blir dette -398 millioner kroner i de 1 1 månedene
rehabiliteringen pågår.

For de nye tunnelalternativene vil dagens tunnel være åpen i anleggsperioden og det er
ingen forskjell i forhold til dagens situasjon. For nye tilkomstløp vil det være en viss
ulempe i perioden ved sammenkobling, men denne ulempen er kun en kort periode.

For rømningsalternativet er det beregnet en negativ trafikantnytte på -1 02 millioner kroner
i de 1 1 månedene rehabiliteringen pågår. Dette er som følge av den tapte reisetiden i
forbindelse med kolonnene. Det er lagt inn samme ulempeskostnad som for ferje, på -37
millioner kroner. Til sammen blir dette -1 39 millioner kroner i de 1 1 månedene
rehabiliteringen pågår.

Tiltakene er midlertidige og gjelder bare i anleggsperioden, noe som innebærer at vi ikke
forventer stor trafikkavvisning. I arbeidsmarkedet forventer vi at personer i liten grad
endrer arbeidssted som følge av tiltakene. For godstransporten forventer vi at antall
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vareforsendelser forblir uendret. Men spesielt ferjealternativet vil ha avvisning i
persontransporten og spesielt hvis det legges inn billett i tillegg. Billettkostnadene er
beregnet til å være omtrent på størrelsen med øvrige ulemper for trafikantene. Samtidig
vil billettkostnaden oppleves som en større utgift da kostnaden er mer synlig, og det kan
også oppleves som urettferdig at brukerne skal pålegges ytterligere en kostnad i
anleggsperioden. Som et eksempel hvis det blir 30 % mindre trafikk vil det etter
metodikken bli 1 5 % lavere negativ trafikantnytte. Billettinntektene vil imidlertid naturlig
synke med 30 %.

Også i rømningsalternativet vil det bli avvisning, men trolig i mindre grad enn
ferjealternativet, og her er det ikke problematikk rundt billettutgifter.

Driftsperioden etter åpning

I det etterfølgende vises trafikantnytten for alternativene etter at tunnelen er ferdig
rehabilitert. Effekten er her målt opp mot referansesituasjonen, det vi si et trafikktilbud
som ligner dagens situasjon. Alternativene for ferje og rømningstunnel vises ikke da disse
vil ha lik situasjon som referanse. Det er forutsatt en levetid på 40 år, dvs. resultatene
vises for 2025 - 2064.

I beregningene er det ikke hensyntatt effekter ved eventuell bompengefinansiering i
fremtiden. Som nevnt tidligere vil bompenger ha en trafikkavisende effekt og medføre at
dem negative trafikantnytten blir noe mindre enn beregnet.

Tabell 20 Trafikantnytte i driftsperioden (2025-2064)målt opp mot referansesituasjon. Millioner
kroner

Effekt Erstatningstunnel

–5 % stigning

Parallell tunnel, hver

retning sitt løp –7 %

stigning

Nye tilkomstløp –5 %

stigning

Tids og

kjøretøykostnader

-407 -223 -438

SUM Trafikantnytte -407 -223 -438

Resultatene er et produkt av endret reisetid under Frøyfjorden under normal drift. De
hensyntar ikke hendelser og avvik. Dette er håndtert som en ikke prissatt effekt.

Bedre kurvatur medfører økt kjørehastighet, men det medfører også økt kjørelengde.
Som vist i kapittel 5 medfører alle de nye tunnelalternativene at reisetiden går opp og
dermed er det negativ trafikantnytte for alle alternativer. Parallell tunnel kommer best ut
som følge av at det ene løpet ikke får endret reiselengde (og også en liten økning i
kjørehastighet). Det andre løpet får imidlertid 2 km lengre kjøreveg. I Erstatningstunnel og
nye tilkomstløp øker reiselengden med ca. 2,0 km for begge retninger. Nye tilkomstløp
kommer litt dårligere ut enn Erstatningstunnel da det er beregnet en litt lavere hastighet i
den gamle delen av tunnelen
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Sett over en lang analyseperiode på 40 år vurderes forskjellene mellom alternativene å
være små. Den negative trafikantnytten vurderes også å være liten sett over så lang tid.
Det kan diskuteres om farten beregnet i EFFEKT for referanse er reell langt fram i tid, da
metodikken ikke fullt ut klarer å beregne effekten av å komme bak et tungt kjøretøy.
Oppsummert vurderes de nye tunnelalternativene å være tilnærmet like for trafikantnytte
og sett i lys av usikkerhet rundt fremtidige hastigheter i tunnelen vurderes de nye
tunnelene komme ut omtrent i null for trafikantnytte.

Anleggsperiode og driftsperiode

I det etterfølgende vises trafikantnytten samlet for både anleggs- og driftsperioden.
Effekten er her målt opp mot referansesituasjonen. Dette vil si at den negative effekten
som er i referansealternativet er innlemmet i tallene.

Tallene viser at ulempene i ferjealternativene i anleggsperioden alene er større enn den
ekstra kjørelengden som er i tunnelalternativene. Referansealternativet er det beste
alternativet under forutsetning at trafikken går som normalt i tunnelen.

Tabell 21 Samlet trafikantnytte i både anleggs og driftsperiode målt opp mot referansesituasjon.
Millioner kroner

Effekt Referanse-

alternativet

Ferje i

anleggs-

perioden

Varig

bered-

skapsferje

Erstatnings

-tunnel –5

% stigning

Parallell

tunnel,

hver

retning

sitt løp

–7 %

stigning

Rømnings-

tunnel

Nye

tilkomst-

løp –5 %

stigning

Trafikantnytte 0 -352 -352 -357 -173 -93 -388
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9.1 .3 Operatørnytte

Operatørnytte er drift og inntekter til ferjeselskaper og bompengeselskaper. Under denne
posten er det ferjealternativene som har inntekter og utgifter som inngår i regnestykket.
Ved eventuell bompengefinansiering av nye tunneler, vil disse alternativene få en
betydelig inntekt fra brukerne, som overføres til det offentlige som en del av
investeringskostnaden. Dette er ikke hensyntatt i disse beregningene.

I kapittel 0 vises utgifter og inntekter for ferjeselskapene.

Tabell 2f2 Operatørnytte i anleggsperioden og driftsperioden. Millioner kroner

Effekt Ferje i

anleggsperioden

Varig beredskapsferje

Kostnader ferje -108 -629

Billettinntekter ferje 191 -191

Overføring -83 438

I anleggsperioden er begge alternativene like. Kostnadene ved å ha ferja er -1 08 millioner
kroner. Billettinntektene er beregnet til 1 91 millioner. Dette vil si at ferja går i pluss og 83
millioner overføres til det offentlige. Dette er imidlertid et veldig optimistisk regnestykke da
det vil bli trafikkavvisning, samt også at det er usikkerhet om det blir billett, samt
størrelsen på eventuelle billetter.

Motsatt vil det være behov for overføring på 1 08 millioner fra det offentlige til operatøren
for å finansiere prosjektet gitt at det ikke pålegges ferjetakst.

Ved varig beredskapsferje koster denne totalt 521 millioner å ha i 40 års perioden.
Sammen med anleggsperioden blir kostnader ferje på -629. Beregningsteknisk trenger
ferjeselskapet en overføring fra staten på 438 millioner for å ha ferja i beredskap. I
driftsperioden trengs det en overføring på 521 millioner fra det offentlige for å ha ferja i
beredskap.
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9.1 .4 Offentlig nytte

Det offentlige skal finansiere investeringer, oppgradering og drift av infrastrukturen.
Investeringskostnader og oppgraderingskostnader fremgår av kapittel 7, hhv. tabell i
kapittel 7.8. I det samfunnsøkonomiske regnestykket regnes investeringen uten mva, og
tabellen er dermed ikke direkte sammenlignbar med tabellen i kapittel 7.

Tabell 23 Kostnader ved investeringerogoppgradering. Mill kr. 2021-priser. eks. mva

Referanse-

alternativet

Ferje i

anleggs-

perioden

Varig bered-

skapsferje

Erstatnings-

tunnel –5 %

stigning

Parallell

tunnel,

hver

retning sitt

løp –7 %

stigning

Rømnings

-tunnel

Nye

tilkomstløp

–5%

stigning

Investeringer 466 389* 389* 2 227 2 073 952 1 590

Oppgradering etter

20 år

466 466 466

Reinvestering etter

20 år

1 590 1 590 1 590 1 590

*investeringer ferje holdt utenfor

Vi har beregningsteknisk forutsatt at alle investeringer er gjennomført i 2025. For
referansealternativet, og alternativene med ferje i anleggsperioden og varig
beredskapsferje og rømningstunnel har vi forutsatt reinvestering med bygging av ny
tunnel etter 20 år, noe som innebærer at investeringer i ny tunnel er utsatt i 20 år (og
dermed omtales som reinvestering, sek også kapittel 8.2. Vi har lagt til grunn at ny tunnel
tilsvarer alternativ med nye tilkomstløp –5 % stigning. Alternativet med nye tilkomstløp –
5 % stigning er det samfunnsøkonomisk mest fordelaktige alternativet med løsning for ny
tunnel.

Det er ikke gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse med vurdering av
beredskapssituasjonen med økende trafikk. Vi antar at en slik vurdering vil konkludere
med at dagens tunnel ikke tilfredsstiller nødvendig sikkerhet for å kunne være i drift i mer
enn 20 år etter oppgradering. Av denne grunn har vi forutsatt at det er nødvendig med
reinvesteringer i ny tunnel etter 20 år.

Alle tunnelalternativ må oppgraderes etter 20 år. Oppgraderingskostnader er tilsvarende
som for referansealternativet.
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9.1 .5 Samfunnet for øvrig

I denne posten er det regnet på ulykker og CO2-kostnader. I det etterfølgende vises
trafikantnytten samlet for både anleggs og driftsperioden. Effekten er her målt opp mot
referansesituasjonen. Ferjealternativene og rømningstunnelen har ingen gevinst som
følge av at dagens tunnel videreføres i disse (lik som referanse). Rømningstunnelen har
betydning for å begrense omfanget ved brann/evakuering, men det er en effekt som ikke
blir hensyntatt i disse beregningene.

For rømningstunnelen er vil det trolig være ubehagelig å kjøre gjennom tunnelen i en
kolonne som følge smalt tverrsnitt.

Tabell 24 Nytte for samfunnetfor øvrig i driftsperioden. Millioner kroner. 2020-priser.

Ferje i

anleggs-

perioden

Varig

bered-

skapsferje

Erstatning

stunnel –

5 %

stigning

Parallell

tunnel,

hver

retning sitt

løp –7 %

stigning

Rømnings

-tunnel

Nye

tilkomstløp

–5%

stigning

Ulykker 0 0 -0,2 26 0 -1 2

Klimagassutslipp

(CO2)

TONN

Anleggsperioden

-13 394 -13 394 -34 210 -29 980 -22 193 -24 563

TONN

Transport i

driftsperioden

0 0 -9 514 -2 732 0 -12 609

TONN Totalt -13 394 -13 394 -43 724 -32 712 -22193 -37172

Kroner Totalt* -22 -22 -9 -4 0 -14

*Kroner CO2 som inngår i de prissatte konsekvensene er beregningsteknisk kun knyttet
til ferje og brukerne av tunnelen i driftsperioden. I anleggsperioden er utgiftene til CO2
innlemmet i anleggskostnaden for tunnelene
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Ulykker

EFFEKT har ingen egen modul for beregning av ulykker i tunnel og beregningen baseres
på erfaringstall for vegbredde og stigning. Den største fordelen med nye tunneler er
mindre stigningsprosent. Her er hovedgevinsten redusert risiko for brann i tunge kjøretøy.
Konsekvensene ved en stor brann er ikke hensyntatt i EFFEKT (de verdiene som vises i
dette kapittelet).

I EFFEKT beregnes ingen store ulykkesgevinster ved de nye tunnelene. Det har heller
ikke skjedd ulykker med personskade siste 1 0 år i tunnelen60.

Det vurderes å være en gevinst som følge av bredere tverrsnitt. I parallell tunnel er det en
betydelig gevinst som følge av to løp og ingen møteulykker. Negativt for alle
tunnelalternativene (unntatt rømningstunnel) er at kjørelengden for å komme mellom
øyene blir lengre, eksempelvis øker kjørelengden i Erstatningstunnel/Nye tilkomstløp med
ca. 2 kilometer. Det er økt reiselengde som er hovedårsak til at gevinsten for ulykker ikke
er større/positive.

I EFFEKT beregnes at to parallelle løp er best med 26 millioner i ulykkesgevinst.
Erstatningstunnel kommer ut i null, mens nye tilkomstløp er akkurat på den negative
siden som følge av et smalere tunnelløp i midtre del. EFFEKT beregningene viser at
alternativene er tilnærmet like.

Under er det hentet klippet ut utsnitt fra Safetecs risikoanalyse fra 201 9 angående brann i
Frøyatunnelen.

60 Risikoanalyse av Frøyatunnelen. Safetec, 201 9: Ulykker i tunnelen hittil: 2005:
utforkjøring - drept, 2008: utforkjøring - lettere skadd, 2009: uklart forløp- lettere skadd,
201 4: møteulykke forbikjøring – uskadd, 201 5: utforkjøring – uskadd. I tillegg nevnes
nestenulykker med varmgang i bremser for vogntog som kunne ført til en brann.
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Figur 22 Utklipp fra risikoanalyse for Frøyatunnelen 2019 angående branner. Kilde: Risikoanalyse
av Frøyatunnelen. Safetec. 09.12.2019

CO2
CO2 utslipp er beregnet i EFFEKT. Det er skilt på utslipp i byggefasen og utslipp fra
transporten i driftsfasen.

Det er i hovedsak bygging av nye tunneler, samt drift av ferja som bidrar til økt utslipp av
CO2. Erstatningstunnel medfører størst økning i CO2 utslipp på ca. 44 500 tonn. Av
tunnelalternativene medfører Rømningstunnel minst utslipp med ca. 22 000. Tallene er
knyttet opp til antall meter ny tunnel og omfanget av disse. Ferje alternativene medfører
også et betydelig utslipp i 1 1 måneders perioden det er kontinuerlig drift på ca. 1 3 500
tonn (forutsatt dieselferje), men lavere enn bygging av nye tunneler.

Også for transporten i driftsfasen medfører de nye tunnelene økt CO2 utslipp. Det ligger
en gevinst i bedre stigningsforhold og lavere forbruk her, men kjørelengden blir lengre for
å kjøre mellom Frøya og Hitra og dette medfører økt forbruk.
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9.2 Ikke-prissatte effekter

9.2.1 Metode for ikke-prissatte effekter

I verdsetting av ikke-prissatte effekter har vi benyttet pluss-minusmetoden. I metoden
vurderes effektene på bakgrunn av betydning og omfang som samlet gir effekt. Det er
benyttet en ni-delt skala, fra (++++) via 0 til (- - - -). Som for prissatte effekter er også
ikke-prissatte effekter vurdert som en sammenligning med referansealternativet. Fire
plusser (++++) angir en svært positiv konsekvens relativt til referansealternativet, 0 angir
at konsekvensen er tilsvarende som for referansealternativet, mens fire minuser (- - - -)
angir en svært negativ konsekvens relativt til nullalternativet. For en nærmere beskrivelse
av denne metoden vises det til Direktoratet for økonomiforvaltnings veileder for
samfunnsøkonomisk analyse for en nærmere beskrivelse.

Tabell 25 Metode for å verdsette konsekvenser for ikke-prissatte virkninger

KILDE: DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING, VEILEDER I SAMFUNNSØKONOMISKE ANALYSER

Tilpasning av reisetidspunkter og økt risiko for forsinkelse og innstillinger innebærer
redusert trafikantnytte for næringslivets godstransport og persontrafikk. Slike effekter er
delvis hensyntatt gjennom trafikantnytte som er beregnet som prissatte effekter
(delkapittel 9.1 .2.). De ikke-prissatte effektene som vi omtaler som endret forutsigbarhet
for næringslivet (delkapittel 9.2.3) og persontrafikken ( 9.2.4) inngår prinsipielt som en del
av trafikantnytte, men fordi vi ikke kan tallfeste pris på disse vil nevnte effekter være en
tilleggseffekt til trafikantnytte under prissatte effekter. Trafikantnytte under prissatte
effekter omfatter ventetid og ulempeskostnader som beregnes i EFFEKT.
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9.2.2 Vurdering av ikke prissatte effekter i Frøyatunnelen

Tiltak i Frøyatunnelen medfører flere effekter for trafikanter, næringslivet og samfunnet for
øvrig som er krevende å tallfeste. Slike effekter er derfor verdsatt som ikke-prissatte
effekter. Ikke-prissatte effekter er verdsatt enkeltvis, og deretter på tvers som en samlet
verdsetting.

Verdsetting av ikke-prissatte effekter kommer i tillegg til resultatet for prissatte effekter.
Ikke-prissatte effekter kan være like viktige som prissatte effekter. I den samlede
samfunnsøkonomiske vurderingen har vi derfor tatt hensyn til både ikke-prissatte effekter
og prissatte effekter, og vurdert hvilken betydning ikke-prissatte effekter tillegges for
rangering av alternativer, se kapittel 0.

Tabell 26 Verdsetting av ikke-prissatte effekter. Sammenligning med referansealternativet.

Effekt Ferje i

anleggs-

perioden

Varig

bered-

skapsferje

Erstatning

stunnel –

5 %

stigning

Parallell

tunnel,

hver

retning sitt

løp –7 %

stigning

Rømnings

-tunnel

Nye

tilkomstløp

–5 %

stigning

Forutsigbarhet for

næringslivet

-- -- ++ ++ -/-- ++

Forutsigbarhet for

persontrafikk

0/- 0/- + + 0/- +

Beredskapssituasjonen i

tunnelen

0 0 ++ ++ ++ +/++

Fremkommelighetfor

utrykningskjøretøy

--/--- --/--- 0/+ 0/+ -- 0/+

Samlet -- -- ++ ++ 0/+ +/++

Alternativene med ny tunnel gir en samlet forbedring

Den samlede effekten for alternativene med Erstatningstunnel – 5 % stigning og Parallell
tunnel, hver retning sitt løp – 7 % stigning er verdsatt til middels positiv konsekvens (++).
Forbedringen skyldes bedre forutsigbarhet for næringslivet og persontrafikk,
beredskapssituasjonen forbedres i tunnelen og at fremkommeligheten for nødetatene
forbedres. I denne vurderingen har vi vektlagt at referansealternativet har dagåpen tunnel
(kl 0600 til kl 2000, samt kolonne på kveld) i anleggsperioden, og at effekten av en ny
tunnel dermed modereres noe. I tillegg vil nødetatene ved utrykning i anleggsperioden
kunne kjøre gjennom utenfor tunnelens åpningstider. I driftsperioden vil forutsigbarhet for
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næringslivet og persontrafikk være noe bedre enn i referansealternativet, fordi antall
hendelser forventes å være lavere. Beredskapssituasjonen vil også forbedres i hele
prosjektets levetid. For alternativene med Erstatningstunnel – 5 % stigning og Parallell
tunnel vil beredskapssituasjon være bedre enn i referansealternativet. Alternativene med
Erstatningstunnel – 5 % stigning og Parallell tunnel, hver retning sitt løp –7 % stigning vil
ha to tunnelløp, noe som en fullgod løsning med hensyn til å unngå ulykker ved brann i
tunnel. I referansealternativet begrenses utfordringen ved brann i tunnelen, ettersom
dagens tunnel vil oppgraderes med beredskapsrom.

Alternativet med Nye tilkomstløp – 5 % stigning er verdsatt til lav til middels positiv
konsekvens (+/++). Dette alternativet er verdsatt noe lavere enn alternativene
Erstatningstunnel – 5 % stigning og Parallell tunnel, hver retning sitt løp –7 %.
Alternativet med Nye tilkomstløp – 5 % stigning har to tunnelløp på deler av strekningen,
og beredskapsrom på resterende del. Dette alternativet vil medføre en forbedring fra
referansealternativet, men ikke en fullgod løsning som ved en ekstra tunnel. For øvrig er
effektene vurdert likt som alternativene Erstatningstunnel – 5 % stigning og Parallell
tunnel, hver retning sitt løp – 7 % stigning.

Alternativet med Rømningstunnel er verdsatt til ingen til liten positiv konsekvens (0/+).
Forutsigbarheten for næringslivet, persontrafikken og utrykningskjøretøy vil være lavere
enn i referansealternativet. Rømningstunnel vil gi en fullgod beredskapssituasjon, noe
som vil være en forbedring fra referansealternativet.

Alternativene med ferje i anleggsperioden gir samfunnet en dårligere løsning.

Alternativene med hhv. Ferje i anleggsperioden og Varig ferje er verdsatt til middels
negativ konsekvens (- -). Sammenlignet med referansealternativet har vi vektlagt at
næringslivet og persontransporten får en svekket forutsigbarhet med en ferjeforbindelse
som følge av risiko for innstillinger av ferjen og forsinkelser. Eventuelle innstilte
ferjeavganger i anleggsperioden vil potensielt medføre store kostnader for næringslivet
som følge av risiko for produksjonsstans. I tillegg vil fremkommeligheten for
utrykningskjøretøy i anleggsperioden også reduseres, sammenlignet med
referansealternativet. Nevnte effekter vil inntreffe i anleggsperioden (1 1 måneder for
alternativene med ferje), og ikke i hele prosjektets levetid. Med alternativene med ferje i
anleggsperioden og varig beredskapsferje med ferje i anleggsperioden vil
beredskapssituasjonen i tunnelen være uendret fra referansealternativet. I driftsperioden
vil fremkommeligheten være lik som i referansealternativet. I likhet med
referansealternativet vil nevnte alternativer også inneholde oppgradering med
beredskapsrom. Effekten av varig beredskapsferje i driftsperioden har vi tillagt liten verdi.

9.2.3 Forutsigbarhet for næringslivet

Redusert fremkommelighet mellom Hitra og Frøya i anleggsperioden vil påvirke
næringslivet. Næringslivet vil tilpasse seg ved å kjøre på andre tidspunkter, noe som kan
bety både økte drifts- og investeringskostnader.

Selv om næringslivet tilpasser seg en transportsituasjon med redusert fremkommelighet,
vil de i tillegg påvirkes gjennom økt risiko i produksjonen og leveranse av
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produksjonsvarer til konsumentmarkedet. Dagens logistikksystemer er basert på just-in-
time, noe som betyr at transport av innsatsvarer må betraktes som en del av
produksjonen. Fordelen med just-in-time logistikksystemer er at næringslivet kan holde
lagerkostnader lave og unngå fordyrende mellomledd i produksjonen. Just-in-time
logistikksystemer er basert på en forutsetning om at infrastrukturen er forutsigbar.
Ulempen med just-in-time logistikksystemer er at næringslivet har en svært liten buffer i
produksjonen. I tilfeller med økt risiko for forsinkelser i transportkjeden vil derfor
næringslivet oftere ikke kunne opprettholde produksjonen, selv ved små avvik i transport
av innsatsvarer. Følgelig vil en forsinkelse i transportene gi direkte effekt på
produksjonsforsinkelser/-stopp. Oppdrettsnæringen er organisert på denne måten, med
fiskekasser som produseres av BEWi og leveres til det tre slakteriene på Hitra og Frøya. I
tillegg vil en transportsituasjon med redusert fremkommelighet innebære økt risiko for
forsinkelse for leveranse av produksjonsvarer til konsumentmarkedet. Ved forsinket
leveranse fisk av vil salgsprisen normalt nedjusteres ved avvik mellom avtalt og levert
kvalitet.

Næringslivet på Frøya og Hitra er avhengig av daglige personreiser som en del av
arbeidet (arbeidsreiser). Dette gjelder reiser som foretas av ansatte i egen bedrift, samt
underleverandører (for eksempel teknikere). Ved redusert fremkommelighet kan også
produksjonen påvirkes som følge av arbeidsreiser blir forsinket eller ikke kan
gjennomføres.

Betydningen av endret forutsigbarhet vil for næringslivet være stor. Dette har
sammenheng med at næringslivet kan få produksjonsstopp/-forsinkelser, både som følge
av innsatsvarer og arbeidskraft kommer forsinket eller ikke kan leveres/reise.
Oppdrettsnæringen har organisert seg med just-in-time logistikk og er sårbare for
forsinkelser. I tillegg har de tre store slakteriene en samlet omsetning årlig på over 1 0
milliarder kroner. Kostnader knyttet til en mulig produksjonsstans vil dermed potensielt
ligge på opptil 300 millioner kroner i uka. En slik høy kostnad for oppdrettsnæringen ved
produksjonsstans har vi tatt hensyn til i vår vurdering av at betydningen er stor. En slik
vurdering er lik for alle alternativene.

Alternativene vurderes imidlertid ulikt når det gjelder omfang. For alternativene med
erstatningstunnel – 5 % stigning, parallell tunnel, hver retning sitt løp –7 % stigning og
nye tilkomstløp – 5 % stigning vil næringslivet oppleve en forbedring i forutsigbarheten i
anleggsperioden. Vi har for disse alternativene vurdert omfanget som middels positivt.
Vurderingen er samlet for anleggs- og driftsperioden. Næringslivet har leveranser og
arbeidsinnsats som i hovedsak skjer på dagtid. I referansealternativet er tunnelen åpen
mellom 0600 og 2000, i tillegg til kolonnekjøring kl 21 20 og 2400. Referansealternativet v
93. il således langt på vei innebære god fremkommelig for næringslivet. En slik vurdering
er basert på informasjon fra intervjuer vi har gjennomført med representanter fra
næringslivet. Likevel vil fremkommeligheten i alternativene med Erstatningstunnel – 5 %
stigning, Parallell tunnel, hver retning sitt løp – 7 % stigning og Nye tilkomstløp –5 %
stigning innebære en viss forbedring fra referansealternativet i anleggsperioden.



97(108)

RAPPORT UTREDNINGSALTERNATIVER FRØYATUNNELEN

I tunnelens driftsperiode i de nevnte alternativene vurderer vi forutsigbarheten som noe
forbedret fra referansealternativet. I kapittel 3.4.3 har vi omtalt historisk utvikling i
hendelser. Vi legger til grunn at økt trafikk i driftsperioden i referansealternativet vil øke
antallet hendelser. Til sammenligning forventer vi antallet hendelser som lavere i
alternativene med erstatningstunnel – 5 % stigning, parallell tunnel, hver retning sitt løp –
7 % stigning og nye tilkomstløp – 5 % stigning. Et økende antall hendelser i
referansealternativet vil øke risiko for produksjonsstans på slakteriene. Basert på
informasjon fra intervjuer har slakteriene kun buffer til å håndtere produksjonstans under
ett døgn. Produksjonstans som overstiger ett døgn vil innebære tap som reduserer
samlet årlig produksjon. Hyppige hendelser vil også kunne bidra til produksjonsstans som
gir utslag i redusert årlig produksjon. I oppdrettsbransjen ligger det store verdier i å la
fisken vokse seg så stor som mulig, samtidig som det finnes strenge grenser for hvor mye
biomasse en har lov til å ha stående i sjøen. Fisketetthet i det enkelte anlegg påvirker
rømningsfare og fiskehelse. Laksen vil fortsette å vokse selv om tunnelen er stengt. Slik
stans vil øke sannsynligheten for å overstige tillatt biomasse. I vurdering av prissatte
effekter har vi for referansealternativet lagt til grunn et lavt innslag av produksjonstans på
mer enn ett døgn i driftsperioden. Imidlertid må vi ta forbehold om sammenhengen
mellom økt trafikk i dagens tunnel i referansealternativet og forventet økning i hendelser.
Den foreslåtte risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) vil blant annet utforsker en slik
sammenheng (se kapitel 8).

For alternativet med Rømningstunnel vil næringslivet oppleve en forverring i
forutsigbarheten i anleggsperioden. Vi har for dette alternativet vurdert omfanget som lavt
til middels negativt. Med en rømningstunnel vil trafikksituasjonen i anleggsperioden
innebære kolonnekjøring med gjennomkjøring en vei av gangen. Kolonnekjøring vil gjelde
hele døgnet. Dette vil medføre forsinkelser for næringslivet. I driftsperioden vil
forsinkelsene være som i referanse.

For alternativet med Ferje i anleggsperioden vil næringslivet oppleve en forverret
forutsigbarhet. Vi vurderer omfanget av denne effekten som middels negativ. Faren for
produksjonsstans i anleggsperioden vil i første rekke være til stede når ferjen blir innstilt.
Vi vurderer at en slik hendelse kun vil inntreffe unntaksvis. Forsinkelser og kortvarige
innstillinger mener vi ikke vil ha vesentlig betydning for produksjonssituasjonen. Imidlertid
vil slike hendelser være en økt risiko for næringslivet, som vil innebære tilpasninger i
logistikksystemet. Tilpasninger kan være behov for økt lastebilpark og bemanning. Også
den generelle bemanningen i næringslivet vil kunne øke for å sikre drift ved forsinkelser
og innstillinger av ferje. En slik tilpasning vil innebære økte kostnader for næringslivet.
Risiko kan ikke fullt ut elimineres ved tilpasninger. Næringslivet vil derfor oppleve risiko
for at innsatsvarer, arbeidsreiser og leveranse av produksjon ikke leveres eller ankommer
til avtalt tid. I vår vurdering av omfang av effekten for næringslivet har vi tatt hensyn til økt
risiko og tilpasninger. I anleggsperioden har vi vurdert alternativet med ferje i
anleggsperioden og alternativet med varig ferje likt som referansealternativet.

For alternativet med varig ferje vil forutsigbarheten i driftsperioden forbedres
sammenlignet med referanse. Dette hensynet tilsier at omfanget av forutsigbarhet vil
være marginalt bedre for alternativet med varig ferje, enn i referansealternativet.
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Imidlertid er forutsigbarheten i dag god, og en varig ferje vil derfor ha begrenset effekt på
forbedret forutsigbarhet.

9.2.4 Forutsigbarhet for persontrafikk

Endret forutsigbarhet mellom Hitra og Frøya i anleggsperioden vil påvirke personer som
reiser mellom øyene ved at de enten må reise på andre tidspunkter, eller oppleve
forsinkelser og innstillinger av ferjeavganger.

Betydningen av endret forutsigbarhet har vi for persontrafikken vurdert som lav. Reisene
vi i denne sammenhengen har vurdert er fritidsreiser og reiser til og fra jobb. For slike
reiser mener vi det ikke er aktuelt med tilpasninger av stor betydning, som for eksempel
bytte bosted eller arbeidssted som følge av endret forutsigbarheten. Anleggsperioden er
begrenset, og det er ikke å forvente slike store tilpasninger for en kortvarig periode.
Effekten av endret forutsigbarhet er begrenset fordi betalingsviljen for slike reiser i
utgangspunktet er ikke er den høyeste. Sammenlignet med næringslivets tilsvarende
kostnader ved endret forutsigbarhet er betalingsviljen til privatpersoner i en annen
størrelsesorden. Vurdering av betydningen er lik for alle alternativene.

For alternativene med Erstatningstunnel – 5 % stigning, Parallell tunnel, hver retning sitt
løp – 7 % stigning og Nye tilkomstløp – 5 % stigning vurderer vi omfanget av middels
betydning. En døgnåpen tunnel skaper bedre forutsigbarhet, enn i referansealternativet
som kun har dagåpen tunnel. Imidlertid gjennomføres hoveddelen av personreiser på
dagtid, noe som trekker i retning at referansealternativet vil løse deler av
fremkommelighetsbehovet for persontrafikken. I tunnelens driftsperiode vurderer vi
forutsigbarheten som noe forbedret fra referansealternativet til de nevnte alternativene
med ny tunnel. Økt trafikk i driftsperioden vil i referansealternativet øke antallet hendelser.
Til sammenligning forventer vi antallet hendelser som lavere i alternativene med
Erstatningstunnel – 5 % stigning, Parallell tunnel, hver retning sitt løp – 7 % stigning og
Nye tilkomstløp – 5 % stigning.

For alternativet med Rømningstunnel vil persontrafikken oppleve en forverring i
forutsigbarheten i anleggsperioden. Vi har for dette alternativet vurdert omfanget som
middels negativt. Med en rømningstunnel vil trafikksituasjonen i anleggsperioden
innebære kolonnekjøring med gjennomkjøring en vei av gangen. Kolonnekjøring vil gjelde
hele døgnet. Dette vil medføre forsinkelser. I driftsperioden vil forsinkelsene være som i
referanse.

For alternativene med Ferje i anleggsperioden og Varig beredskapsferje vil
persontrafikken oppleve forverret forutsigbarhet. Vi vurderer omfanget av denne effekten
som middels negativ. Alternativene med ferje i anleggsperioden vil innebære et dårligere
transporttilbud enn en dagåpen tunnel i referansealternativet. Høyfrekvente ferjeavganger
vil imidlertid begrense ulempene noe. I anleggsperioden har vi vurdert alternativet med
ferje i anleggsperioden og alternativet med varig ferje likt som i referansealternativet.

Effekten av endret forutsigbarhet vil inntreffe i anleggsperioden, og ikke i driftsperioden. I
driftsperioden forventer lik fremkommelighet som i dag. Informanter vi har snakket med
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omtaler dagens fremkommelighet som god. Effekten av varig beredskapsferje i
driftsperioden har vi tillagt liten verdi.

9.2.5 Beredskapssituasjonen i tunnelen

Nye tunneler vil forbedre beredskapssituasjonen for alle som reiser mellom Hitra og
Frøya. Det foreligger ikke risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for nye tunneler,
målt opp mot potensialet for fremtidige trafikkmengder og heller ikke oppgradert dagens
tunnel målt opp mot fremtidige trafikkmengder. Det er spesielt risikoen for brann som må
vurderes. Vi understreker behovet for en ROS-analyse også for de nye tunnelene. En slik
analyse ville også gitt mer informasjon om behov for oppgradering og investering i ny
tunnel i prosjektets levetid. Derfor er det stor usikkerhet knyttet til våre ikke-prissatte
vurderinger av beredskapssituasjonen- Ny informasjon om beredskapssituasjonen vil
potensielt kunne endre rangering i samlet samfunnsøkonomisk vurdering.

Betydningen av forbedret beredskapssituasjon er vurdert som stor. Hendelser i tunnelen
vil kunne medføre personskader og fare for liv, og en eventuell brann vil medføre særlig
stor skade. En slik vurdering er lik for alle alternativene.

For alternativene med ny Erstatningstunnel, Parallell tunnel, og Rømningstunnel vurderer
vi omfanget av middels positivt. Beredskapssituasjonen vil forbedres som følge av to
tunnelløp, sammenlignet med referansealternativet som vil ha tunnel med
beredskapsrom. Et beredskapsrom vil forbedre sikkerheten, med er ikke en fullgod
løsning, siden det ikke er mulig å selv komme seg ut av tunnelen ved en brann. Historisk
sett har det imidlertid vært få alvorlige hendelser i Frøyatunnelen og ingen branner som
har medført tap av lav, se kapittel 3.4.3 for en nærmere beskrivelse. Historisk sett få
hendelser trekker i retning av at vi ikke har vurdert omfanget høyere for alternativene med
ny erstatningstunnel.

For alternativet med Nye tilkomstløp vil tunnelen delvis være dekket av egen
rømningstunnel i tilkomstløpene og delvis beredskapsrom midtveis i tunnelen. Omfanget
vurderes som lavt til middels positivt, altså noe lavere enn alternativene som er vurdert
ovenfor.

For alternativene med Ferje i anleggsperioden og Varig beredskapsferje vil
beredskapssituasjonen være som i referansealternativet, noe som tilsier uendret omfang.
Alternativet med varig beredskapsferje vil ikke redusere sannsynligheten for hendelser i
tunnelen.

Effekten vil gjelde i hele driftsperioden. I anleggsperioden anser vi beredskapssituasjonen
i dagåpen tunnel i referansealternativet som på nivå med ferje.

9.2.6 Fremkommelighet for utrykningskjøretøy

Endret fremkommelighet for utrykningskjøretøy mellom Frøya og Hitra vil påvirke
befolkningen. I hovedsak vil bosatte og personer med arbeidsplass på Frøya bli mest
berørt. Transporttilbudet mellom de to øyene binder Frøya sammen med fastlandet.
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Betydningen av endret fremkommelighet for utrykningskjøretøy har vi vurdert som
middels. Endret fremkommelighet for utrykningskjøretøy vil påvirke responstiden for politi
og ambulanse til og fra Frøya. Frøya er dekket av sykehus på fastlandet og
lensmannskontor på Hitra. Begge øyene har egen brannstasjon. Skaden vil derfor være
potensielt stor med fare for personskade og liv, dersom politi og ambulanse ikke når frem
i tide. Betydningen av effekten er imidlertid begrenset noe av tilstedeværelse av
luftambulanse. Det kan også være mulig å åpne midlertid lensmannskontor, men det
ligger utenfor dette oppdraget å vurdere et slikt tiltak. Vi anbefaler derfor å utrede
nærmere behovet for å gjennomføre midlertidige tiltak for å bedre fremkommeligheten for
politi og ambulanse i anleggsperioden.

For alternativene med Erstatningstunnel – 5 % stigning, Parallell tunnel, hver retning sitt
løp – 7 % stigning og Nye tilkomstløp – 5 % stigning vurderer vi omfanget av liten
betydning. En døgnåpen tunnel i anleggsperioden gir bedre fremkommelighet for
utrykningskjøretøy enn dagåpen tunnel i referansealternativet. Imidlertid vil det i
referansealternativet være mulig for utrykningskjøretøy å kjøre gjennom tunnelen, også
når tunnelen er stengt. Responstiden vil kunne bli lavere for den delen av døgnet med
stengt tunnel og pågående oppgraderingsarbeid.

For alternativet med rømningstunnel vurderer vi omfanget til middels negativt. I
anleggsperioden vil trafikkavvikling med kolonnekjøring i en retning av gangen skape
forverret fremkommelighet for utrykningskjøretøy, sammenlignet med
referansealternativet

For alternativene med ferje i anleggsperioden og varig ferje vil fremkommelighet for
utrykningskjøretøy oppleve forverret forutsigbarhet, sammenlignet med dagåpen tunnel i
referansealternativet. Vi vurderer omfanget av denne effekten som stor. Ferje med
ventetid på avganger og treg fremkommelighet er ikke egnet for utrykningskjøretøy. Alle
bosatte og personer med arbeidsplasser på Frøya er potensielt berørt.

Effekten av endret fremkommelighet for utrykningskjøretøy vil inntreffe i anleggsperioden,
og ikke i driftsperioden. I driftsperioden forventer lik fremkommelighet som i dag.
Informanter vi har snakket omtaler dagens fremkommelighet som god. Hensynet til at
effekten kun gjelder anleggsperioden gjør at vi ikke har vurdert effekten som større.
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9.2.7 Konsekvenser for lokalsamfunnet av de ulike alternativene

Det er grovt vurdert hvilke effekter de ulike alternativene vil få for lokalsamfunnet. Hvis
man går videre med tunnelalternativene, der konsekvensutredning kreves, må man
vurdere/utrede støy og luft ulemper, samt alle ikke prissatte temaer, eksempelvis
kulturminner, artsmangfold, landskapsbilde etc.

Hvordan samfunnet påvirkes med hensyn på transport, CO2, forutsigbarhet og beredskap
for samfunnet er håndtert i tidligere kapitler.

Referansealternativet, Parallell tunnel og Rømningstunnel vurderes å ha minst påvirkning
for lokalmiljøet. For parallell tunnel vil evt. riggområde i nærheten av tunnelen gi noen
ulemper. I tillegg til riggområde vil plassering av oppstillingsplasser (se kap. 5.2.4) på
Frøya beslaglegge dyrka mark/beiteområder i Referansealternativet, Parallell tunnel og
Rømningstunnelen. I nærheten av tunnelmunningen på Frøya er en del bolighus og de
nærmeste husene vil trolig oppleve noe støy i forbindelse med oppstillingsplassene. På
Hitrasiden er det ingen bolighus som blir berørt og konsekvensene vil være små.

Erstatningstunnel og nye tilkomstløp vil medføre nye tunnelportaler og noe ny vei både på
Frøya og Hitra. På Frøya vil det medføre innløsning av noen hus. Det blir noe beslag av
dyrkamark/beitemark på begge øyer.

Ferjealternativene vil i anleggsperioden påvirke befolkningen i Hammarvik og i
Kjerringvåg. Økt trafikk mellom ferjeleiene og hovedvegnettet vil påvirke beboere langs
de berørte veiene med økt støy og ulempe. Størst ulempe vil oppleves for nærområdet til
selve ferjeleiet. Eventuelle avbøtende tiltak for trafikksikkerhet på vegstrekningene opp til
hovedvei bør vurderes hvis man velger å gå videre med disse alternativene.

I sum vurderes at det trolig ikke er noen vesentlige konsekvenser eller andre virkninger
lokalt. Dette fordi inngrepene har relativt kort utstrekning eller kort tidshorisont der de har
påvirkning lokalt. Ferjealternativene vurderes som noe mer negativ for de nærmeste
beboerne enn tunnelalternativene.

9.3 Andre samfunnsmessige virkninger

Tiltakene med oppgradering av dagens tunnel vil innebære anleggsarbeid i en begrenset
periode. Vi har på bakgrunn av informasjon fra intervjuer ikke grunn til å tro at en
kortvarig periode med redusert fremkommelighet vil medføre andre samfunnsmessige
virkninger.

Andre samfunnsmessige virkninger som endring i bo- og arbeidssted, og endrede lokale
investeringer vil potensielt kunne være av betydning for den lokale økonomien på øyene.
Basert på informasjonen som fremgår av intervjuene kan vi forvente at næringslivets
investeringsvilje er upåvirket av midlertid reduksjon i fremkommeligheten i en
anleggsperiode. Vi har heller ikke uttalelser eller andre vurderinger som tilser at
fremkommeligheten i en anleggsperiode vil medføre flytting av arbeidsplass eller bosted,
og dermed varige effekter i bo og arbeidsmarkedet.



102(108)

RAPPORT UTREDNINGSALTERNATIVER FRØYATUNNELEN

9.4 Samlet samfunnsøkonomisk vurdering

Samlet samfunnsøkonomisk vurdering viser at referansealternativet er mest fordelaktig.

Ved å utsette investering i ny tunnel med 20 år er investeringskostnadene i løpet av
prosjektets levetid lavere enn i alternativene med ny tunnel, noe som bidrar til at
referansealternativet rangeres høyest, målt ved prissatte effekter (netto nytte). Vår
vurdering er at positive ikke-prissatte effekter i alternativene med ny tunnel ikke oppveier
negativ nytte i størrelsesorden 550 millioner til 1 ,5 milliarder, avhengig av hvilket
tunnelalternativ som sammenlignes med referansealternativet.

Tabell 27 Samlet samfunnsøkonomisk vurdering.

Effekt Referanse-

alternativet

Ferje i

anleggs-

perioden

Varig

beredskaps

-ferje

Erstatnings

-tunnel

–5 %

stigning

Parallell

tunnel,

hver

retning

sitt løp –

7 %

stigning

Rømnings-

tunnel

Nye

tilkomstløp

–5 %

stigning

Prissatte effekter

Netto nytte,

Mill kr. 2020-priser.

0 -1 25 -750 -1 489 -1 201 -543 -705

Rangering 1 2 5 7 6 3 4

Ikke-prissatte effekter

Verdsetting samlet 0 -- -- ++ ++ 0/+ +/++

Rangering 4 5 5 1 1 3 2

Samlet samfunnsøkonomisk vurdering

Rangering av alternativer

videreføring dagens tunnel

1 2 3

Rangering av alternativer

med ny tunnel

3 3 2 1

Samlet rangering 1 6 7 4 4 3 2
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En grunnleggende problemstilling i denne utredningen har vært om det er best å
videreføre dagens tunnel eller om det bør bygges ny.

For å besvare problemstillingen gjennomføres samlet samfunnsøkonomisk vurdering i
flere trinn.

Først har vi rangert alternativer som kun innebærer videreføring av dagens tunnel, og
deretter har vi rangert alternativer som innebærer bygging av ny tunnel, se tabellen over.

Av alternativer med videreføring av dagens tunnel er Referansealternativet det
samfunnsøkonomisk mest fordelaktige alternativet, når vi både tar hensyn til prissatte og
ikke-prissatte effekter. De to ferjealterantivene har større ulemper enn
referansealternativet knyttet til reisetid og kostnader, samt forutsigbarhet for næringslivet.
Vi vurderer også at Rømningstunnelen medfører store ulemper med hensyn på reisetid
og forutsigbarhet. Det er også usikkerhet knyttet til hvordan store kolonner vil oppleve å
kjøre gjennom en smal rømningstunnel. Basert på dette anbefales ikke rømningstunnelen
som løsning i selve anleggsperioden slik alternativet er definert. Argumentasjonen for å
bygge en rømningstunnel vurderes å være beredskap i fremtidig situasjon.

Varig beredskapsferje er en løsning som i hovedsak vil kunne fungere ved alvorlige
hendelser, med påfølgende lang stenging av tunnel eller langvarig vedlikehold. Det er
betydelige kostnader knyttet til løsningen. Varig beredskapsferje løser ikke utfordringene
knyttet til beredskapssituasjonen i tunnelen, men vil være avbøtende for næringslivet i
avvikssituasjon. Ferje er i prinsippet en alternativ løsning til rømningstunnel for å krysse
Frøyfjorden ved hendelser, og vår vurdering er at rømningstunnel er å foretrekke fremfor
varig beredskapsferje da rømningstunnelen både vil gi bedre beredskap, men også
kunne benyttes ved lange stenginger for viktig transport.

Av alternativene med ny tunnel er alternativet med Nye tilkomstløp – 5 % stigning det
samfunnsøkonomisk mest fordelaktige alternativet, når vi både tar hensyn til prissatte og
ikke-prissatte effekter, og er derfor rangert som best av disse. Samlet sett er
referansealternativet rangert foran alle alternativene med ny tunnel.

Når det gjelder ikke-prissatte effekter er ulempene ved Referansealternativet i hovedsak
knyttet til dårligere forutsigbarhet for næringslivet, persontrafikken og utrykningskjøretøy.
Dårligere forutsigbarhet for næringslivet i anleggsperioden og beredskapssituasjonen vi
har vektlagt i vår vurdering av ikke-prissatte effekter. Vi mener totalt sett at slike effekter
ikke oppveier de høye investeringskostnadene i tunnelalternativene. For å sette ulempen
som følger av dårlig forutsigbarhet i perspektiv, vil en produksjonsstans i en uke for
slakteriene innebære en kostnad på 300 millioner. For Referansealternativet mener vi
både for drifts- og anleggsfasen at en slik produksjonstans er en relativt lite sannsynlig
hendelse.

Referansealternativet gir en akseptabel beredskapsløsning med beredskapsrom på hele
strekningen. Til sammenligning har alternativene med ny tunnel en fullgod
beredskapssituasjon (to tunnelløp) ved tunnelbrann. Unntaket er alternativet med nye
tilkomstløp – 5 % stigning som bare har to tunnelløp på deler av strekningen, og
beredskapsrom på resterende. Samlet sett har vi derfor vurdert ikke-prissatte effekter for
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alternativet med nye tilkomstløp – 5 % stigning som maksimalt middels positiv
konsekvens, sammenlignet med referansealternativet.

Alternativet med nye tilkomstløp – 5 % stigning er rangert best av alternativene med ny
tunnel. Dette har sammenheng med at prissatte effekter er høyere enn de andre
alternativene med ny tunnel. Imidlertid er beredskapssituasjonen noe dårligere (ikke -
prissatt effekt) enn alternativene med to tunnelløp, ettersom alternativet med nye
tilkomstløp – 5 % stigning bare delvis medfører to tunnelløp.

1 0 Avbøtende tiltak

En kan vurdere å sette inn tiltak for å minimere uheldige konsekvenser av
enkeltalternativer.

F.eks. kan det vurderes i referansealternativet å åpne tunnelen kl 05.00 i stedet for kl.
06.00 for ytterligere å redusere ulemper for næringslivet.

Videre kan en se på hensiktsmessig oppsett for kolonneavvikling, om det finnes tiltak som
kan minimere konsekvensene av dette.

En kan også – ved avvikling av kolonner i Rømningstunnelalternativet, vurdere å gjøre
det samme som en gjør i referansealternativet, mao. å holde hovedtunnelen delvis åpen
på dagtid.

Alternativet med Rømningstunnel vil kunne forbedres med hensyn til samfunnsøkonomi
ved å ha samme trafikkavvikling som referansealternativet i anleggsperioden. Prissatte
effekter målt ved netto nåverdi vil bli lavere fordi anleggsperioden blir lenger. I tillegg vil
ikke-prissatte effekter bli omtrent som for alternativet med nye tilkomstløp – 5 % stigning,
men noe bedre beredskapssituasjon og noe dårlige på fremkommelighet. Derfor mener at
vi rangering trolig ikke vil endres med en optimalisering av alternativet med
rømningstunnel. Det bemerkes at i dette alternativet vil man fortsatt sitte med smal tunnel
og 1 0 % stigning.
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11 Oppsummering

Sweco har på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune utredet alternativer til planlagt
rehabilitering av Frøyatunnelen. Etter avklaring med oppdragsgiver har vi vurdert
følgende alternativer: ferje i anleggsperioden, varig beredskapsferje, tunnel til erstatning
for dagens tunnel med 5% stigning, parallell tunnel med 7% stigning der hver retning får
hvert sitt løp, rømningstunnel, samt nye tilkomstløp med 5% stigning.

Sweco har utredetalternative løsninger med et tverrfaglig team i skjæringspunktet
mellom samfunnsøkonomi, trafikk, ingeniørgeologi og tunnelfag. Det er utredet
løsningsalternativer på grovt utredningsnivå. Trafikk, kapasitet, reisetid, og kostnader er
vurdert. Det er vurdert prissatte og ikke-prissatte samfunnsøkonomiske konsekvenser.
Det er utarbeidet tegninger for alternativene erstatningstunnel, parallell tunnel og
rømningstunnel.

Sweco anbefaler bygging av ny tunnel, men våre beregninger og vurderinger tilsier at
denne investeringen bør utsettes til beredskapssituasjonen tilsier dette. Det ble for 20 år
siden investert i en tunnel som hadde en forventet levetid på 40 år. En oppgradering nå
er nødvendig for å oppnå forventet levetid. Det er Swecos vurdering basert på den
informasjon vi har mottatt at sikkerheten i tunnelen og forutsigbarheten med en
oppgradering av dagens tunnel er god nok for næringslivet og for øvrige reisende, gitt
nåværende trafikkmengde. En fortsatt økende trafikkmengde vil imidlertid medføre behov
for en ny tunnel. Forventet tidspunkt for når ny tunnel må være bygget avhenger av
hvilken trafikkmengde som krever ny tunnel, og forventninger til trafikkutvikling. Vi har lagt
til grunn at det er behov for ny tunnel 20 år etter oppgradering.

Sweco har etter en samlet vurdering rangert de ulike alternativene som følger (i prioritert
rekkefølge):

1. Referansealternativet –rehabilitering av dagens tunnel. Kostnad 573 mill.kr
2. Nye tilkomstløp –5% stigning. Kostnad 2 256 mill.kr. Lang byggetid. Mulig

hendelse midt i tunnelen vil blokkere tunnelen og stoppe all trafikk til Frøya.
3. Rømningstunnel –kostnad 1 394 mill.kr. Betydelig ulempe i anleggsperioden.

Dagens tunnel vil trolig ikke være akseptabel standard om noen år.
Kostnadsmessig rimeligere enn nye tunneler.

4. Parallell tunnel, hver retning sitt løp –7% stigning. Kostnad 2 982 mill.kr. Lang
byggetid.

4. Erstatningstunnel –5% stigning. Kostnad 3 153 mill. kr. Lang byggetid.

De to nye tunnelene rangeres likt.

6. Ferje i anleggsperioden. Kostnad 706 mill. kr. Lav forutsigbarhet for næringslivet.
Anbefales ikke.

7. Varig beredskapsferje. Kostnad 1 243 mill. kr. Høy årlig kostnad uten at en i
særlig grad får utnyttet ferja. Anbefales ikke.

Vi har ikke hatt tilgang til en ROS-analyse med vurdering av beredskapssituasjonen i de
ulike alternativene. Derfor er det usikkerhet til våre forutsetninger som ligger til grunn for å
vurdere beredskapssituasjonen. Sweco vil legge til at vår utredning har vært på
overordnet nivå.
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Vi anbefaler å gjennomføre en ROS-analyse som et supplement til denne utredningen.
En ROS-analyse er nødvendig fordi:

- Vi vet ikke ved hvilken trafikkmengde dagens oppgraderte tunnel må erstattes, og
dermed ikke hvilket år det er behov for investeringer i ny tunnel

- Tunnelforskriften krever at dagens tunnel skal oppgraderes innen 2025. Vi har ikke
informasjon om det er mulig å utsette oppgraderingen med ferdigstillelse etter
2025. For flere av tiltakene med ny tunnel er detnødvendig med anleggsperiode
som innebærer ferdigstillelse etter 2025. Alternativer med ny tunnel vil kreve lang
planperiode og anleggsperiode. Beregningsteknisk har vi imidlertid forutsatt at
alle alternativene innebærer åpning i 2025.

- Ikke-prissatte effekter for bedret beredskap i tunnel er vurdert uten informasjon fra
ROS-analyse. Vi har derfor ikke hatt tilstrekkelig informasjon om for eksempel
løsning med bruk av beredskapsrom gir tilstrekkelig sikkerhet for videreføring av
dagens tunnel.

Det er innhentet informasjon fra da dagens tunnel ble bygd, fra oppdragsgiver og via
denne fra utreder av oppgradering av tunnelen, fra relevante myndigheter, fra
ferjeselskaper, fra berørte kommuner og fra berørt næringsliv. Prosjektet er utredet i
perioden mellom 2. november 2020 og 16. februar 2021.

Av alternativer med videreføring av dagens tunnel er referansealternativet det
samfunnsøkonomisk mest fordelaktige alternativet, når vi både tar hensyn til prissatte og
ikke-prissatte effekter. Referansealternativet innebærer en videreføring av dagens tunnel
med oppgradering som blant annet omfatter etablering av redningsrom.
De to ferjealterantivene har større ulemper enn referansealternativet knyttet til reisetid og
kostnader, samt forutsigbarhet for næringslivet. Fordeling av trafikk har blitt diskutert med
berørt næringsliv. Konsekvensene for trafikken i alternativene er ulik. Vi vurderer også at
rømningstunnelen medfører store ulemper med hensyn på reisetid og forutsigbarhet. Det
er også usikkerhet knyttet til hvordan store kolonner vil oppleve å kjøre gjennom en smal
rømningstunnel. Basert på dette anbefales ikke rømningstunnelen som løsning i selve
anleggsperioden slik alternativet er definert. Argumentasjonen for å bygge en
rømningstunnel vurderes å være beredskap i fremtidig situasjon.

Varig beredskapsferje er en løsning som i hovedsak vil kunne fungere ved alvorlige
hendelser, med påfølgende lang stenging av tunnel eller langvarig vedlikehold. Det er
betydelige kostnader knyttet til løsningen. Varig beredskapsferje løser ikke utfordringene
knyttet til beredskapssituasjonen i tunnelen, men vil være avbøtende for næringslivet i
avvikssituasjon. Ferje er i prinsippet en alternativ løsning til rømningstunnel for å krysse
Frøyfjorden ved hendelser, og vår vurdering er at rømningstunnel er å foretrekke fremfor
varig beredskapsferje da rømningstunnelen både vil gi bedre beredskap, men også
kunne benyttes ved lange stenginger for viktig transport.

Av alternativene med ny tunnel er alternativet med nye tilkomstløp –5 % stigning det
samfunnsøkonomisk mest fordelaktige alternativet, når vi både tar hensyn til prissatte og
ikke-prissatte effekter, og er derfor rangert som best av disse. Alternativene med
erstatningstunnel –5 % stigning og parallell tunnel, hver retning sitt løp –7 % har til
sammenligning høyere investeringskostnader, enn alternativet med nye tilkomstløp –5 %
stigning. Dette har sammenheng med at alternativet med nye tilkomstløp –5 % stigning
gjenbruker deler av dagens tunnel.
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*

ILLUSTRASJON FRA FAGRAPPORT TUNNEL.
DETALJ FRA TEGNING AV ERSTATNINGSTUNNEL.

KURVATUR PÅ FRØYA-SIDEN AV TUNNELEN.
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FRØYA-HITRA

VURDERING AV TUNNELENE



FORMÅL MED RAPPORTEN

Formål

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Frøya Næringsforum for å belyse 
konsekvenser ved rehabilitering av Frøyatunnelen, samt peke på mulige 
løsninger både under rehabilitering og for fremtiden. Den peker også kort på 
løsninger for Hitratunnelen.

Rapporten omhandler dels de samme temaer som rapporter fra SWECO og Aas 
Jakobsen utfører på oppdrag fra Trøndelag Fylke.

Rapporten er ikke en "mot-rapport", og benytter mange av de samme 
forutsetninger og analyser som ligger i de to overnevnte rapportene. Denne 
rapporten tar imidlertid i større grad utgangspunkt i næringslivets behov, og ser 
på konsekvenser fra dette ståsted.



ALTERNATIVER FOR NEDSTENGNING
UNDER REHABILITERING



AKTUELLE STENGNINGSREGIMER UNDER REHABILITERING

Aktuelle løsninger

Stengningsløsning bestemmes i hvert tilfelle basert på trafikk, 
omkjøringsmuligheter, beredskap og andre lokale forhold. Alternative løsninger 
har blitt foreslått av fylkeskommunen.

1. Nattestengt med fri ferdsel på dagtid

Nattestengt med fri ferdsel på dagtid er den mest vanlige løsningen ved 
rehabilitering av tunneler. Løsningen avhenger av lokale behov men er typisk 
22:00 – 06:00 med mulighet for noen kolonner gjennom f.eks. 22:00-24:00. 
Stengetid og kolonner veies opp mot mulighet for effektiv produksjon. 
Nødetater kan slippes gjennom.

2. Fullstenging

Tunnelen stenges helt i rehabiliteringsperioden for å gjøre det mulig med 
døgnkontinuerlig produksjon. Kan benyttes ved enkel omkjøring og/eller behov 
for rask gjennomføring. Krever omkjøringsmulighet eller ferge.

3. Kolonne på dagtid, helt stengt om natten

Svært lite brukt. Kan være aktuelt på tunneler med svært liten trafikk – typisk 
blindveier inn til liten grend e.l.



SANNSYNLIG LØSNING FOR FRØYATUNNELEN -
REHABILITERING

Foreslått løsning: Nattestengt med fri ferdsel på dagtid

Nattestengt med fri ferdsel på dagtid. Dette er den mest vanlige løsningen ved 
rehabilitering av tunneler. Løsning avhenger av lokale behov men er typisk 
22:00 – 06:00 med mulighet for noen kolonner gjennom f.eks 22:00-24:00. 
Stengetid og kolonner veies opp mot mulighet for effektiv produksjon. 
Nødetater kan slippes gjennom.

Alternativ 2 og 3 vil ha store negative konsekvenser for:

• Transport til legevakt

• Ungdommer på videregående skole

• Dagpendlere

• Næringslivet generelt, som er avhengig å kunne ferdes «fritt» på dagtid

• Oppdrettsnæringen, som trenger mulighet for åpning på natt for vogntog

• Som vist i Aas Jakobsen sin rapport er besparelsen for alt. 2 og 3 marginal i 
forhold til de negative konsekvensene

Velprøvd løsning

Følger løsning som er benyttet i de fleste tunnelrehabiliteringene i 
Norge de siste årene.

Fri ferdsel på dagtid

Tunnelen er åpen på dagtid – typisk 06:00 – 22:00 – med alle 
sikkerhetssystemer, vifter og belysning operative.

Nattestengt

Tunnelen stenger f.eks 22:00 og åpner f.eks 06:00. Stengning er 
tilpasset arbeidstidsordninger for entreprenørens personell, og vil 
kunne gjelde 7 dager i uken – avhengig av hvilken 
arbeidstidsordning entreprenøren velger og Fylket tillater. 

Mulighet for kolonne på natt

Det bør være mulig med kolonne i den nattestengte perioden –
f.eks kl 23:00 og 05:00 – i samråd med næring og lokale 
myndigheter. Kolonnekjøring vil sinke arbeidet og medføre lengre 
gjennomføringstid, men samtidig sikre næringsinteresser.

Nødetater

Nødetater vil kunne passere gjennom hele natten



NOEN EKSEMPLER

Ekeberg- og Svartdalstunnelene i Oslo, ÅDT 30.000

To-felts tunneler på E6/E18. Nattestengt 22:00 – 06:00, ingen kolonne. 
Omkjøring på Ring 3. Fullstengt 3-4 uker to somre for å utføre større 
sprengningsarbeid.

Ålesundtunnelen, ÅDT 9000

Tre-felts tunnel, 3,5 km, 8% stigning. Stengt 20:00 – 05:30. Kontinuerlig 
kolonne 20:00-23:00. Kolonne på faste tider gjennom natten fra 23:30 –
05:30. Inntil 1 time fullstengt i forbindelse med sprenging og rydding.

Fannefjordtunnelen ved Molde, ÅDT 4000

To-felts tunnel, 2,7 km, 10% stigning. Stengt 20:00-05:30 med kolonne 
gjennom natta i samarbeid med transportnæringen.

Erfaringer

Normen er åpent på dagtid og nattestengt med mulighet for kolonne tilpasset 
lokale forhold.

Det er viktig å finne riktig entreprenør til å utføre denne type arbeid. Det finnes 
flere eksempler på arbeid som har blitt svært forsinket (Høyangertunnelen), og 
også mange eksempler på prikkfri gjennomføring (Ekeberg-
Svartdalstunnelene).



FRØYA-HITRA

BAKGRUNN FOR VEKST



SENTRAL PLASS I GLOBALE UTFORDRINGER

Uttak av villfisk

Uttak av villfisk i global sammenheng har nådd taket for 
hva som er bærekraftig uten å rasere fiskestammer. Siden 
1985 har det vært et flatt uttak av villfisk.

Oppdrettsfisk har potensiale

Oppdrettsfisk vil spille en viktig rolle i å løse den globale 
utfordringen på matforsyning.

Norge har en sentral plass

Norge har naturgitte og samfunnsmessige forutsetninger 
for å bidra til vekst innen oppdrett.

Regjering og Storting har ambisjoner

Styresmaktene har ambisjon om femdobling av havbruk 
frem til 2050.

Kilde: Courtesy of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, The State of World Fisheries and Aquaculture 2012,



"Verdens fremste sjømatnasjon", St.m 22 (2012-
2013)

Stortingsmeldingen baserer seg på et omfattende 
forskningsgrunnlag, og bygger videre på tilsvarende 
arbeid i 1999.

Meldingen stadfester en ambisjon på femdobling av 
verdiskapning frem til 2050, og der det er havbruk, laks 
og ørret samt leverandørindustri inkludert fôr-produksjon

som er det største volumet.

Fra Hitra-Frøya-regionen ble det i 2020 eksportert ca
300.000 tonn som utgjør ca 22% av totalvolumet i Norge.

Hitra-Frøya-regionen har geografiske, finansielle og 
klimatiske forutsetninger for å ta sin del av veksten 
fremover mot 2050.

MYNDIGHETENE LEGGER OPP TIL FEMDOBLING

Kilde: St.m 22 (2012-2013) "Verdens fremste sjømatsnasjon"



ØYREGIONEN ER SENTRALT PLASSERT FOR VEKST

• Øyregionen kan ta imot slakt
fra et stort omland (Hustadvika
til Kirkenes)

• Det er relativt kort vei ut til E6 
og ned mot markedene

• Sterk region med arbeidskraft, 
kapital, pågangsmot og
gjennomføringskraft

Potensiale for å ta slakting
fra Hustadvika til Kirkenes

Kort vei til
markedet



TRAFIKKUTVIKLING FRØYATUNNELEN

Prognose på 1,5% årlig trafikkvekst i 2000

Da tunnelene ble planlagt og prosjektert ble det 
forutsatt en prognose på 1,5% årlig trafikkvekst, og en 
ÅDT på 300 for Frøyatunnelen. Med andre ord, Frøya 
tunnelen ble dimensjonert for svært lav belastning.

Dagens trafikkutvikling

Dagens ÅDT er 2050, og en oppdatert prognose basert 
på vekst i oppdrettsnæringen vil gi trafikkvekst til ÅDT 
5200 i 2050, mot prognosen fra år 2000 som ville gitt 
ÅDT 600. 

Krav til to-løps tunneler er en ÅDT større enn 10.000 og
Frøya tunnelen er fremdeles langt unna dette kravet.

Fra dagens 220 ÅDT til 700 ÅDT (tunge kjøretøy)

På grunn av endring i foredling og andre endringer øker
trafikk noe mindre enn produksjonsvolum.

Prognosene for trafikkvekst lå antagelig til grunn 
for å gi fravik fra Vegnormalene

Mange av de undersjøiske tunnelene som bygd mellom 
1980 – 2000 fikk dispensasjon fra Vegnormalen til å ha 
10% stigning. Dagens regler tilsier 5% som bratteste 
stigning, men det er nylig gitt fravik til 7% stigning.
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KONSEKVENS AV
TUNNELBRANN



STØRRE TUNNELBRANNER I NORGE

Kartlegging fra TØI 

Transportøkonomisk Institutt (TØI) gjennomførte i 2016 
en kartlegging av tunnelbranner i perioden 2008-2015 
på oppdrag fra Statens Vegvesen (SVV). SVV fulgte opp 
men en egen rapport i 2017.

Norge er et tunnelland

Ca 1100 tunneler hvorav ca 550 er over 500m.

Det er 33 undersjøiske tunneler – de fleste med 
stigningsgrad over 5%.

Undersjøiske tunneler

Undersjøiske tunneler utgjør 5% av antall tunneler og 
14% av antall tunnelkilometer.

Disse tunnelene hadde 42% av antall branner og tilløp 
og er betydelig overrepresentert i ulykkesstatistikken

Tungtrafikk er overrepresentert

Tungtrafikk er involvert i 46% av antall branner og 
hendelser i undersjøiske tunneler og i 35% i andre 
tunneler. Tekniske problemer utgjør 52% av 
tungtrafikkhendelsene.



DE LENGSTE UNDERSJØISKE TUNNELENE I NORGE

• Norske undersjøiske tunneler er 
bratte og lange

• Nye vegnormaler tilsier at nye 
tunneler ikke kan bygges brattere
enn 5% stigning.

• Det kan gis dispensasjon. Nylig er 
en del av Rogfast (Stavanger –
Karmøy) bygget med 7% stigning

Navn Lengde muh stigning ÅDT åpnet

Ryfylketunnelen 14400 291 8 % 7000 2019

Karmøytunnelen 8900 139 7,4 % 4600 2013

Bømlafjordtunnelen 7888 263 8,5 % 5100 2000

Eikesundtunnelen 7765 287 9,6 % 540 2008

Oslofjordtunnelen 7306 134 7 % 10000 2000

Nordkapptunnelen 6875 212 10 % 400 1999

Knappetunnelen 6400 29 6 % 2015

Byfjordtunnelen 5875 223 8 % 9685 1992

Atlanterhavstunnelen 5779 250 10 % 2750 2009

Hundvågtunnelen 5700 95 6 % 3700 2020

Finnøytunnelen 5685 200 10,2 % 1175 2009

Hitratunnelen 5645 264 10 % 1800 1994

Frøyatunnelen 5305 164 10 % 2050 2000

Freifjordtunnelen 5086 130 9 % 4000 1992

Mastrafjordtunnelen 4424 133 8 % 8100 1992

Valderøytunnelen 4222 137 8,5 % 7400 1987

Halsnøytunnelen 4120 136 8 % 2008

Godøytunnelen 3844 153 10 % 1700 1989

Hvalertunnelen 3751 120 10 % 2900 1989



Tunnel Data ÅDT Årsak Personskade Kommentarer Tid til åpning 
for person-
trafikk

Tid til åpning 
for vogntog

Oslofjordtunnelen
29.3.2011

Ett-løps, 
undersjøisk
7,2 km, 7%
15% tungbil

7100 Brann i polsk 
vogntog med 30 
tonn papirruller

4 personer til sykehus 
for behandling

Begrenset 
skadeomfang pga rask 
slukking

1 dag 1 dag

Oslofjordtunnelen
23.6.2011

Ett-løps, 
undersjøisk
7,2 km, 7%
15% tungbil

7100 Brann i polsk 
vogntog med 22 
tonn returpapir

32 personer til 
sykehus for 
behandling

15 dager 372 dager
(249 dager for 
inntil 12m)

Gudvangatunnelen
5.8.2013

Ett-løps
11,2 km, 3,5%
25% tungbil

2050 Brann i trekkvogn i 
polsk vogntog

28 røykskadde, 5 
meget alvorlig og 23 
alvorlig

Etablert 
beredskapsferge

18 dager 25 dager 
(kolonne)
(31 dager til fri 
ferdsel)

Gudvangatunnelen
11.8.2015

Ett-løps
11,2 km, 3,5%
25% tungbil

2050 Brann i turistbuss 
med 32 kinesiske 
turister

5 personer fanget i 
røyken og fire 
behandlet på sykehus

Etablert 
beredskapsferge

8 dager 
(kolonne)

8 dager 
(kolonne)
(19 dager til fri 
ferdsel)

Skatestraumtunnelen
15.7.2015

Ett-løps, 
undersjøisk
1,9 km, 10%
9% tungbil

617 Tankvogn med 
16.500 l bensin 
kjørte i 
tunnelveggen

Fem personer lettere 
skadd, 17 personer 
totalt i tunnelen

6 dager før man 
kunne gå inn i 
tunnelen

52 dager 
(kolonne)

52 dager 
(kolonne)

Brattlitunnelen
17.1.2013

Ett-løps 
3,6 km
20% tungbil

318 Tilhenger med 27 t 
brunost brenner i 4 
dager

Ingen Høyt energi innhold 
i brunost medfører 
lang brann

30 dager 30 dager 

Eidsvolltunnelen
17.1.2012

To-løps
1,2 km

15000 Personbil kollisjon 1 omkommet Kraftig brann i PE 
skum i tunnel

60 dager 60 dager

STØRRE TUNNELBRANNER I NORGE DE SENERE ÅR



ULYKKESRISIKOEN ØKER I TAKT MED TRAFIKKUTVIKLINGEN

Ulykkesrisiko 

Figuren viser utviklingen i sannsynlighet for ulykke med 
tunge kjøretøy, per kjøretøy-km. Det tilsvarer en 
ulykkes frekvens for brann på 1 ulykke / 20 år i 
Frøyatunnelen per idag. 

Frekvensen øker med økende trafikk.

Langvarig stengning

Det antas at det er kun ulykker med tunge kjøretøy 
som fører til langvarig stenging. Ulykker med store 
kjøretøy har medført stengninger fra 1 dag til over 1 år.

Sannsynligheten i modellen for stengning over 1 dag 
ved ulykke er 50%.

Opprinnelig dimensjonering

Frøya tunnelen ble i sin tid dimensjonert for svært lav 
trafikkbelastning.



TAP VED STENGT TUNNEL ER STORE

En stengning over en lengre periode vil medføre 
veldig store tap



ALTERNATIVER
FRØYATUNNELEN



OPPSUMMERING ALTERNATIVER - FRØYATUNNELEN

Alt. Beskrivelse Lengde Kostnad Beredskap/ rømning Kommentar

0. Rehabilitering av dagens 
tunnel

480 - 706 MNOK
(inkludert tiltak utover forskrift 
på 200 MNOK)

Muligens noen flere nødrom Omfatter kun rehabilitering av dagens 
tunnel. Tall fra Aas Jacobsens rapport.

1. Nødtunnel 10% 5305 m Ca 680 MNOK
inkl byggherrekost, eks mva
(betydelig usikkerhet)
Redusert installasjon pga kun 
bruk som beredskap/ nødtunnel.

Gir mulighet for rømning og 
evakuering gjennom tverrslag. 
Kan benyttes som beredskap ved 
stengning av hovedtunnel.

Alternativ 0 gjennomføres, og i tillegg 
bygges nytt løp kun for 
beredskap/evakuering.
Kan benyttes ved langvarig stengning 
av eksisterende tunnel, men kun 
vekselvis enveis kolonne.
Profil T5,5

2. Nytt løp 7% 6476 m 1000 MNOK
inkl byggherrekost, eks mva
(betydelig usikkerhet)

Tverrslag etableres for mulig 
evakuering

Fullverdig tunnel for trafikk. Sikrer to-
løps løsning. Avhengig av dispensasjon 
fra Vegnormalen
Profil T9,5

3. Nytt løp 7% redusert profil 6476 m 790 MNOK
inkl byggherrekost, eks mva
(betydelig usikkerhet)

Tverrslag/rømning som for alt 2 Tunnel med redusert profil. Kan 
benyttes som enveistunnel for 
tungtrafikk fra Frøya. T5,5

4. Nytt løp 5% 7516 m 1200 MNOK 
inkl byggherrekost, eks mva
(betydelig usikkerhet)

Tverrslag etableres for mulig 
evakuering

Fullverdig tunnel for trafikk. Sikrer to-
løps-løsning. Innenfor dagens 
vegnormaler.
Profil T9,5

5. Beredskapsferge Leie og drift av ferge: 126 MNOK
Midlertidig anlegg: 10 MNOK
Reduksjon i tiltak: -28 MNOK

Engangskostnad og årlig kostnad ved 
etablering av løsning med 
beredskapsferge. Tall fra SWECOs
rapport



ALTERNATIV TUNNELLØSNING – 7%
Alt 2 Nytt løp 7%

Lengde

6476 m

Profil

T9,5

Tverrslag/rømning

1,3 km fra Hitra

2,6 km fra Hitra

4,0 km fra Hitra

1,4 km fra Frøya



VALG AV TRASÉ OG VURDERING AV KOSTNADER

• Foreslåtte nye påhugg er valgt etter befaring, men vil være gjenstand for regulering

• På grunn av geologiske forhold bør en ny tunneltrase ligge nærmest mulig den eksisterende

• Geologiske svakhetssoner må spesielt hensyntas

• Den foreslåtte løsningen inkluderer løsninger som reduserer totalkostnaden

• Optimalisert tunnellengde og profil (T9.5 for 2-felts)

• Eksisterende pumpesump er tilstrekkelig stor til å dekke begge tunneler

• Antatt felles tekniske rom for begge tunneler, reduserer rehabiliteringsbehov

• Selvforsynt med stein for eget bruk

• En løsning med redusert profil (T5.5 for 1-felts) kan prioriteres til tung-trafikk for å redusere risiko

• Prisestimatet er basert på erfaringsnivå og utførte/erfarte mengder fra byggeår 2020



HITRATUNNELEN



SANNSYNLIG LØSNING FOR HITRATUNNELEN -
REHABILITERING

Nattestengt med fri ferdsel på dagtid

Nattestengt med fri ferdsel på dagtid. Dette er den mest vanlige løsningen ved 
rehabilitering av tunneler. Løsning avhenger av lokale behov men er typisk 
22:00 – 06:00 med mulighet for noen kolonner gjennom f.eks 22:00-24:00. 
Stengetid og kolonner veies opp mot mulighet for effektiv produksjon. 
Nødetater kan slippes gjennom.

Størrelsen på Hitra tunnelen vil gjøre det lettere å gjennomføre en 
fleksibel løsninger som skissert over

Alternativene vil ha store negative konsekvenser for:

• Legevakt

• Dagpendlere

• Næringslivet generelt, som er avhengig å kunne ferdes «fritt» på dagtid

• Oppdrettsnæringen, som trenger mulighet for åpning på natt for vogntog

Velprøvd løsning

Følger løsning som er benyttet i de fleste tunnelrehabiliteringene i 
Norge de siste årene.

Fri ferdsel på dagtid

Tunnelen er åpen på dagtid – typisk 06:00 – 22:00 – med alle 
sikkerhetssystemer, vifter og belysning operative.

Nattestengt

Tunnelen stenger f.eks 22:00 og åpner f.eks 06:00. Stengning er 
tilpasset arbeidstidsordninger for entreprenørens personell, og vil 
kunne gjelde 7 dager i uken – avhengig av hvilken 
arbeidstidsordning entreprenøren velger og Fylket tillater. 

Mulighet for kolonne på natt

Det bør være mulig med kolonne i den nattestengte perioden –
f.eks kl 23:00 og 05:00 – i samråd med næring og lokale 
myndigheter. Kolonnekjøring vil sinke arbeidet og medføre lengre 
gjennomføringstid, men samtidig sikre næringsinteresser.

Nødetater

Nødetater vil kunne passere gjennom hele natten



OPPSUMMERING ALTERNATIVER - HITRATUNNELEN

Alt. Beskrivelse Lengde Kostnad Beredskap/ rømning Kommentar

0. Rehabilitering av dagens 
tunnel

Ca 650 MNOK Noe flere rømningsrom / 
beredskapsløsninger i tunnel

Omfatter kun rehabilitering av dagens 
tunnel. Tall fra Aas Jacobsens rapport.

1. Nødtunnel 10% 5645 m Ca 680 MNOK
inkl byggherrekost, eks mva
(betydelig usikkerhet)
Redusert installasjon pga kun 
bruk som beredskap/ nødtunnel.

Gir mulighet for rømning og 
evakuering gjennom tverrslag. 
Kan benyttes som beredskap ved 
stengning av hovedtunnel.

Alternativ 0 gjennomføres, og i tillegg 
bygges nytt løp kun for 
beredskap/evakuering.
Kan benyttes ved langvarig stengning 
av eksisterende tunnel, men kun 
vekselvis enveis kolonne.
Profil T5,5

2. Nytt løp 7% 8000 m 1500 MNOK
inkl byggherrekost, eks mva
(betydelig usikkerhet)

Tverrslag etableres kun ved 
bunnpunkt

Fullverdig tunnel for trafikk. Sikrer to-
løps løsning. Avhengig av dispensasjon 
fra Vegnormalen
Profil T9,5

4. Nytt løp 5% 11000 m 2000 MNOK 
inkl byggherrekost, eks mva
(betydelig usikkerhet)

Tverrslag etableres kun ved 
bunnpunkt

Fullverdig tunnel for trafikk. Sikrer to-
løps-løsning. Innenfor dagens 
vegnormaler.
Profil T9,5

5. Beredskapsferge Mer aktuelt for Hitra-fastlandet pga
eksisterende kaianlegg og kortere 
avstand



FINANSIERING AV NY TUNNEL



BIDRAG FRA STAT, FYLKESKOMMUNE OG KOMMUNE

• Mulige bidrag fra fylkeskommunen kan komme fra:

• Reduserte utgifter i forbindelse med gjennomføring av rehabilitering, estimert til 5-10% 
av Aas Jacobsen

• Reduserte krav til sikkerhetsløsninger i gammel tunnel, inkludert mulig ESA krav

• Ikke behov for etablering av beredskapsferge

• Prioritering av fylkesveimidler

• Mulige bidrag fra kommunene kan komme fra:

• Bidrag fra Havbruksfondet

• Mulige bidrag fra staten kan komme fra:

• Tilskudd til fylkesveier særlig viktige for oppdrettsnæringen



OPS – OFFENTLIG OG PRIVAT 
SAMARBEID



OPPSUMMERING 

Lengre stengning ved brann

Det har de senere årene vært flere branner i norske tunneler. Disse har 
medført kortere (uker) eller lengre (måneder) helt eller delvis stengt 
tunnel. En lengre stengning av Frøya tunnelen vil ha store 
konsekvenser for næringslivet.

Robuste langsiktige løsninger

En robust, langsiktig løsning for befolkning og næringsinteresser vil 
omfatte enten ett ekstra tunnelløp eller en løsning med 
beredskapsferge som kan ivareta et fullverdig transportbehov.

Finansiering av langsiktig løsning

Det er fare for at en løsning med ekstra tunnelløp må delfinansieres av 
brukerne eller deler av brukerne. Ett ekstra tunnelløp vil kunne spare 
utgifter med beredskapsferge samt redusere kostnader for 
oppgradering av ny tunnel.

Støtte vekst i næring

En robust løsning vil støtte fortsatt vekst i havbruksnæring i 
øyregionen, og vil bidra til verdiskapning og befolkningsvekst. 
Øyregionen har svært gode forutsetninger for å ta videre vekst i tråd 
med regjeringens ambisjoner. 

Rammebetingelser

Tunnelene på Hitra og Frøya må oppgraderes i henhold til EUs 
Sikkerhetsregulativ (Tunnelsikkerhetsforskriften for fylkesveg m.m.). 
Oppgradering av tunneler i Norge i henhold til dette har foregått siden 
2013, og vil pågå i flere år fremover. Norge er sent ute i forhold til 
tidsfrister og det pågår forhandlinger om mulige ytterligere utsettelser.

Tunnelklasser

Tunneler i Norge deles inn i tunnelklasser avhengig av trafikkgrunnlag 
og lengde. Selv med de mest optimistiske prognoser for vekst vil 
Frøyatunnelen sannsynligvis ikke havne i en klasse der det er krav om 
to-løps tunnel.

Løsninger ved rehabilitering

De fleste tunneler som er rehabilitert har hatt et stengningsregime der 
rehabiliteringen er utført som nattarbeid. Det vil si at tunnelen er stengt 
i perioden f.eks 22:00 –05:30 med mulighet for kolonnekjøring på 
natten tilpasset lokale forhold. Nødetater vil kunne passere også 
utenom dette. Tunnelen vil være åpen for vanlig trafikk fra 06:00 til 
22:00 (eller annet tilpasset tidspunkt). 

Dette vil være sannsynlig løsning også for Frøyatunnelen.



TAKK!
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