
 

 

 



 

ROGFAST KAN BLIR FORSINKET MED TO ÅR. HVA DET KOSTER I PENGER ER FOR TIDLIG Å SLÅ FAST. 

SAMFERDSEL: Rogfast er en del av ferjefri E39 og tunnelen skulle 
etter tidligere planer være ferdig i 2031. Nå kan det bli to års 
utsettelse. 
Tor Inge Jøssang 
Ny estimert åpning for Rogfast er 2033. Dette opplyser Statens vegvesen i en 
pressemelding. 
Bakgrunnen er at en ny modell for beregning av byggetid, ny 
bransjestandard, vil påvirke byggetid og planlagt veiåpning. 
– Hva betyr dette økonomisk, blant annet med byggherreorganisasjon to år 
ekstra? 
– Det har vi ikke regnet på, men det er heller ikke sikkert at det blir to år 
lengre byggetid, svarer prosjektleder Oddvar Kaarmo. 
Forklaringen er at Statens vegvesen har oppdatert framdriftsplanen på 
grunnlag i den nye beregningsmodellen, men prosjektlederen har fortsatt 
håp om at entreprenørene i forhandlingene kan vurdere å tilby kortere 
byggetid. 
– Luksusproblem 
Utbyggingen av Rogfast på Kvitsøy startet i høst. Vegvesenet melder om stor 
for interesse for den første av tre hovedkontrakter – fra Randaberg og 
nordover. Ni entreprenører har søkt om å bli prekvalifisert og dermed få lov 
til å gi tilbud. 
– Det er et luksusproblem. Vi er fornøyde med at så mange ønsker å bygge 
verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel. Nå skal vi gå gjennom og 
kvalitetssikre søknadene. Vi skal velge ut tre til fem entreprenører som får 
anledning til å bli med videre. Planen er at de utvalgte entreprenørene skal 
gi sitt første tilbud innen 18. mai 2022. Deretter blir det individuelle 
forhandlinger og avklaringer. Fristen for å gi et endelig tilbud er 26. august 
2022, forteller prosjektleder Oddvar Kaarmo. 
Han ser frem til å komme i gang med den første av hovedkontraktene. 
– Dette er den første av tre hovedkontrakter, og vi håper å starte 
anleggsarbeidet i løpet av høsten, sier Kaarmo. 
Kontrakten som kalles E03 er en toløpstunnel med et tverrsnitt på 10,5 
meter. Lengden er 9 kilometer fra Randaberg i sør mot Kvitsøy i nord. 
Neste kontrakt til våren 
Entreprisen omfatter også 14 tekniske bygg, sju pumpestasjoner samt en del 
mindre konstruksjoner i tunnelen. 
I løpet av våren blir den neste kontrakten – E04 – utlyst, fra Bokn og 
sørover mot Kvitsøy. Den starter på Bokn og er like lang som E03. Etterpå 
gjenstår det kun den siste store tunnelkontrakten E02 som starter på 
Kvitsøy og går begge veier mot Bokn i nord og Randaberg i sør. 
Disse har søkt om å bli prekvalifisert: 

 1. AF Gruppen Norge AS 



 2. Arbeidsfellesskapet Aldesa Construcciones, S.A., Crcc Harbour (Crcc 
Harbour & Channel Engineering Bureau Group Co., Ltd.), Crcc 12 
(China Railway 12th Bureau Group Co., Ltd.) 

 3. China Communications Construction Co, Ltd. 
 4. Arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS – Stangeland Maskin AS 
 5. Marti Tunnel AG 
 6. NCC Norge AS 
 7. Arbeidsfellesskapet Obrascon Huarte Lain S.A. – Hyundai 

Engineering & Construction Co., Ltd 
 8. Arbeidsfellesskapet Risa – LNS -Hæhre (Risa AS, LNS AS og Hæhre 

Entreprenør AS) 
 9. Arbeidsfellesskapet Webuild S.p. A – Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. 

– Årsaken til at to av tre entreprenører ble avvist på den første Kvitsøy-
kontrakten, var at de hadde vesentlig lengre byggetid enn det Statens 
vegvesen hadde forutsatt. Og nå økes byggetiden? 
– Byggetid har vært en vedvarende verkebyll for bransjen og vi har ikke 
klart å finne enighet tidligere. Derfor er det gjort et arbeid sammen med 
bransjen om en ny måte å dimensjonere byggetid på. Den nye modellen er 
en konsekvens av de uenigheter som har vært. 
– Det lå i kortene at Rogfast ville bli utsatt? 
– Ja, den gamle framdriftsplanen var nok basert på feil forutsetninger, som 
ikke var oppdatert. Vi visste at en ny modell ville komme og det var ikke 
noen hensikt å revidere framdriftsplanen før vi hadde fått klarhet i det. Det 
er ikke mulig å opponere mot en bransjestandard, som Statens vegvesen har 
vært en bidragsyter til, svarer prosjektleder Kaarmo. 
 


