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Emne: ROGFAST

Det meldes at arbeidet med den dype veitunnel fra Randaberg til Kvitsøy, som første ledd i 
Rogfast (vei i rekorddyp og rekordlang tunnel fra Randaberg til Bokn) står praktisk talt på 
startstreken.  

Jeg håper det blir stanset før arbeidet settes i gang. Det er mange grunner til det. 

For det første har man ikke større sikkerhet mot lekkasjer av sjøvann enn svenskene hadde da 
den korte (8,7 km) jernbanetunnelen under Hallandsås langt fra havet ved Helsingborg ble 
startet i 1992, med anslått byggetid på 1 år. Den ble åpnet i 2015. Kostnadene hadde i 
mellomtiden blitt tidoblet (fra 1 milliard til 10,5 milliarder svenske kroner).  

Jeg tror ikke det var for at svenskene er så meget dummere enn oss. Jeg tror det skyldes at 
tunneler, særlig under vannstanden innebærer særskilte risikomomenter som man gjør klokt i å 
ta hensyn til, hvis man kan. Det kan man i Rogfast, der Statens Vegvesen i anbudsinnbydelsen 
varslet om dårlig fjellkvalitet, ned mot grus.  

Likevel vil «de siste entusiasterna» i Statens Vegvesen, med applaus fra lokalt hold, kjøre på 
med en gigantplan der en sjøvannslekkasje et eneste sted kan ødelegge hele prosjektet, med 
verdens lengste og dypeste veitunnel, som egentlig er helt unødvendig.  

Veien over hele Rogfast-strekket er stort sett utmerket, og det er egentlig bare strekningen 
på drøye 8,6 km over Boknafjorden (fra Morteviga til Arsvågen) som må sikres en forbindelse 
gjennom tunnel hvis fergefri forbindelse anses som det viktigste i livet. 

Veiforbindelsen her kan sikres med en rørbro av den typen som Statens Vegvesen nå har vært 
med på å utvikle og godkjenne for bl.a. Sulafjorden og andre fjordstrekk, sammen med det 
tekniske miljø som i sin tid var med på utviklingen av Condeep-plattformene, Dr. Techn. Olav 
Olsen AS. Av ukjente grunner holder Vegvesenet kjeft med at denne løsningen også kan brukes 
for en flytende rørbro mellom Morteviga og Arsvågen, slik at det blir helt unødvendig å anlegge 
verdens lengste og dypeste og mest usikre vegtunnel fra Randaberg i sør til Bokn i nord.  

Lokal presse har ikke vært god med å holde folk orientert om det veldige arbeid som gjøres for 
fergefri krysninger andre steder i Norge, og hvilke muligheter man har for å unngå Rogfast med 
å bruke løsninger som etter hvert blir tatt i bruk andre steder, der man unngår dype 
veitunneler i fjell.   
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For så vidt bekymrer det ikke meg at alle slags juridiske problemer kan oppstå når Statens 
Vegvesen nå for annen gang skal godkjenne anbud og sette i gang tunnelen fra Randaberg til 
Kvitsøy.  

Jeg har ikke klart å se noen forskjell av betydning på prosjektet som Statens Vegvesen lyste ut 
på anbud for en del år siden, med en utpekt anbudsvinner, og det prosjektet der anbudsvinneren 
skal kunngjøres, så vidt forstått om kort tid. Hvis (1) prosjektene er praktisk talt like, og (2) 
Statens Vegvesen nå utpeker en annen anbudsvinner, er det kanskje duket for år med 
rettstvister?  

Bra for den næring jeg en gang var del av! Bra også hvis det fører til at man får en rørbro fra 
Morteviga til Arsvågen, og slipper å se at økonomien i Stavanger og Rogaland fylkeskommune får 
et banesår med en imponerende, men usikker veitunnel som før eller senere kan utvikle en 
katastrofal lekkasje på minst samme måte som jernbanetunnelen under Hallandsås.  

Det er ikke klart for meg hvilke forpliktelser, om noen, kommuner og fylke i Rogaland må påta 
seg for Rogfast. Fra Ryfast henger Stavanger kommune fortsatt igjen med garantiforpliktelser 
på 4,1 milliarder kroner – 2,3 milliarder i direkte garantiforpliktelser for Stavanger og 1,8 
milliarder kroner hvis fylkets garantiansvar på 5,4 milliarder kroner skal fordeles på 
kommunene etter folketall. 4,1 milliarder kroner er et ganske stort beløp. Hvordan det går med 
disse garantier får man ikke vite så meget om – pressen holder kjeft med det. Det publikum 
ikke får vite, har de ikke vondt av.  

Men, redd oss fra Rogfast mens det enda er mulig!  

Pål Mitsem, Randaberg 

 


