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Skredsikring av fv. 92 i Arnafjorden sett i samanheng med 
tunnelalternativ for rv. 13 under Vikafjellet 

Bakgrunn 

Fylkeskommunen ønskjer ei ny vurdering av om det kan vere aktuelt å løyse skredsikring til 
Arnafjorden med å byggje ein sidearm til Vikafjellstunnelen. Fylkestinga i Sogn og Fjordane 
og i Hordaland vedtok i desember 2006 konsekvensutgreiing og fylkesdelplan for rv. 13 
Vikafjellet. I vedtaket gjekk fylkestinga inn for alternativet med lang tunnel frå Hola til 
Bøadalen. Det vart vidare sagt at alternativet med kort tunnel frå Hola til Hestavollen kunne 
vere aktuelt dersom det viste seg å ikkje vere mogeleg å finansiere ein lang tunnel. 
 
I planen var det også med eit alternativ av den lange tunnelen med sidearm til Framfjorden. 
Fylkestinga gjekk ikkje inn for denne løysinga fordi dei meinte at kostnaden var for høg slik 
alternativet låg føre. Dei avviste likevel ikkje at det kunne sjåast på slike løysingar seinare. 
 
I “Skredsikringsplan for riks- og fylkesvegar i Region vest” er det seks skred på fylkesveg 92 
Arnafjord – Vik med prioriteringstal mellom 5,1 og 3,9 (høg prioritet). Dei fleste ligg langs 
Arnafjorden. I følgje skredsikringsplanen kostar det om lag 520 mill. 2011-kr å sikre 
strekninga fullt ut med lang tunnel. Alternativet er å sikre skredene einskildvis. 
 
I dette notatet samanliknar vi lang Vikafjellstunnel frå Hola til Bøadalen kombinert med 
skredsikringstiltak i Arnafjorden med lang Vikafjellstunnel med arm til Framfjorden.  

Vurdering av skredssikringstiltak langs fylkesveg 92 i Arnafjorden 

Strekninga langs austsida av Arnafjorden er sterkt utsett for skred (det er også skredutsette 
punkt mellom Framfjorden og Arnafjord og nærare Vik). Årsdøgertrafikken, ÅDT2010, er 200 
køyretøy/døger. 
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Vedteke alternativ i fylkesdelplanen, direkte tunnel Hola – Bøadalen 
I fylkesdelplanen2 er det vist eit direkte alternativ med lengde på 14,9 kilometer tunnel. 
Tunnelen er planlagt med ei svak stigning oppover frå Hola (1 %) og deretter eit tilsvarande 
fall mot Bøadalen. Kostnaden er rekna til 1 659 mill. 2011-kr. For at dette alternativet skal bli 
samanliknbart med det som har arm til Framfjorden, må det leggjast til 120 mill. 2011-kr for 
skredsikring på Arnafjord - Vik. Totalkostnaden vert då 1 779 mill. 2011-kr3. Dersom 
skredsikringa skal innebere lang tunnel langs Arnafjorden, vert den kostnaden det skal 
samanliknast med, 2 114 mill. 2011-kr. 
 
Alternativ i fylkesdelplanen, tunnel Hola – Bøadalen med arm til Framfjorden 
Dette alternativet har ein hovudtunnel på 15,2 kilometer4. I tillegg kjem tunnelarm til 
Framfjorden på 2,33 kilometer. Samla tunnellengde vert dermed 17,5 kilometer. 
Tunnelinnslaga i Hola og Bøadalen er dei same som for den direkte tunnelen. Tunnelen må 
byggjast med eit lågbrekk der sidearmen tek av for å ikkje få for stor stigning på denne. 
Armen er planlagt med fall (mot Framfjorden) på om lag 9 %. Det er også lagt opp til 
utbetring av 3 kilometer veg i Framfjorden. Dette alternativet kan ikkje byggjast etappevis 
(hovudtunnelen først og deretter tunnelen til Framfjorden) av omsyn til dreneringa5. 
 
Større tunnellengde og meir ugunstig vertikalkurvatur fører med seg auka kjørekostnader og 
tidskostnader for trafikantane på riksvegen (i storleiksorden 28 mill. kr neddiskontert over ein 
periode på 25 år). Reduserte kostnader for dei som skal til og frå Arnafjordområdet vil likevel 
oppvege dette. 
 
Det er ein del sider ved alternativet med arm til Framfjorden som ikkje er avklara, og som kan 
gjere at det ikkje er mogeleg å gjennomføre det slik fylkesdelplanen viser. Det betyr også 
ekstra uvisse om kostnadene: 
 

 Det er føresett kryss i tunnelen. Dette er ikkje i samsvar med vegnormalen. Det må 
derfor gjevast løyve til fråvik frå dette kravet. Sidan hovudtunnelen er riksveg, vil det 
vere Vegdirektoratet som kan gje slikt løyve. Vi veit ikkje kor omfattande kravet til ei 
slik kryssløysing vil bli. Eit grovt overslag er 20 mill. kr. Det vert truleg krav om 
redusert fartsgrense (60 km/t) i kryssområdet, slik det har vore i liknande tilfelle andre 
stader. 

 Stigninga på sidearmen er større enn vegnormalen tillét. Maksimal stigning skal ikkje 
vere over 5 %. Rett nok fins det unntak, men det gjeld berre for undersjøiske tunnelar. 
Det må difor søkast om fråvik for dette også. Vegdirektoratet har fråviksmynde sjølv 
om armen vert fylkesveg, sidan heile tunnelsystemet vert sett under eitt i samband 
med sikkerheitsgodkjenninga. Dersom det vert stilt krav til maksimalt 5 % stigning 
også på armen, vil lengda auke med om lag 2,1 kilometer. Dette gir kostnadsauke på 
112 mill. 2011-kr. Alternativt kan hovudtunnelen byggjast med større fall frå Hola og 
frå Bøadalen for å redusere lengda på armen. 

 Ved inndeling i tunnelklassar i handbok 021 “Vegtunneler”, vert heile systemet 
vurdert under eitt. Vi kan difor ikkje utan vidare rekne med at det vert akseptert at 
sidearmen vert bygd som einfeltsveg (T5,5), eller at den kan ha lægre standard enn 

                                                 
2 “Rv 13 Vikafjellet. Hovudrapport konsekvensutgreiing og fylkesdelplan”, Statens vegvesen/Hordaland 
fylkeskommune/Sogn og Fjordane fylkeskommune 30. mars 2006 
3 Her er også med 2,2 km veg i Kvassdalen (men ikkje skredsikring) og 3,0 km veg i Bøadalen 
4 Fylkesdelplanen viser ein tunnel på 15,1 kilometer, men det er feil 
5 Ei slik løysing ville i tilfelle krevje pumping inntil armen til Framfjorden er bygd 
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hovudtunnelen når det gjeld tryggingsutrustning. Dette må avklarast med 
Vegdirektoratet. 

 Masseplassering i Framfjorden er vanskeleg. Dette er ikkje løyst i fylkesdelplanen. 
 
Kostnadsoverslaget for alternativet med sidearm, slik det er vist i fylkesdelplanen, er 1 898 
mill. 2011-kr (inkludert veg i Kvassdalen og i Bøadalen).  

Oppsummering 

Slik ser situasjonen ut for dei ulike alternativa: 
 
 Tunnel utan sidearm, med 

skredsikring (lokale tiltak i 
Arnafjorden) 

Tunnel utan sidearm, med 
skredsikring (lang tunnel i 
Arnafjorden) 

Tunnel med sidearm 
til Framfjorden  

Samla kostnader 
(mill. 2011-kr) 

1 779 2 114 1 898 – 2 010* 

Samla tunnellengde 
(kilometer) 

14,9 20,06 17,5 – 19,3 

Maksimal stigning 
i hovudtunnel (%) 

1,1 1,1 3,9 – 5,0 

Skredsikring i 
Arnafjorden 

tilfredsstillande fullgod fullgod 

*Det er oppgitt eit intervall sidan uvissa er såpass stor 
 
Det er nokre spørsmål vi må stille oss: 

 Kva tryggingsnivå ynskjer vi for skredsikring i Arnafjorden? Det er sjølvsagt ein 
føresetnad at det er samanheng mellom ønska tryggingsnivå og tilgjengelege 
investeringsmidlar. 

 Vil det koma løyvingar til gjennomføring av Vikafjellstunnelen? 
 Kan eventuelle løyvinga ril Vikafjellstunnelen samkøyrast i tid med løyvingar til 

skredsikring i Arnafjorden? 
 
Dersom det er mogeleg å prioritere skredsikringsmidlar til tunnel langs Arnafjorden, og det 
samstundes blir løyvd midlar til lang tunnel under Vikafjellet, vil truleg ei løysing med arm 
frå Vikafjellstunnelen til Framfjorden vere den gunstigaste løysinga. Totalt vil dette koste i 
storleiken 2 mrd. 2011-kr. Vi må likevel ta atterhald i høve standardkrav og fråvik frå 
vegnormalane. Eventuelle krav til avbøtande tiltak må heller ikkje verte så dyre at 
totalkostnaden vert høgre enn å gjennomføre prosjekta kvar for seg.  
 
Dersom det berre er mogeleg å prioritere skredsikringsmidlar til Arnafjorden til å gjennom-
føre punktvise tiltak, bør skredsikring og Vikafjellstunnelen løysast som to separate prosjekt. 
Sidan det er uvisse om standarden på sidearm til Framfjorden, og dermed kostnaden for dette 
alternativet, er det vanskeleg å sei kor stor kostnadsskilnaden vert, men den er betydeleg 
(truleg i storleiken 120 – 230 mill. kr). Punktvise tiltak er ei meir fleksibel løysing med omsyn 
til finansiering, då vi ikkje er avhengig av samkøyring av løyvingane til dei to tiltaka. 
Skredsikring i Arnafjorden kan dermed gjennomførast, også stegvis, når desse punkta når opp 
i prioritering i skredsikringsplanen. 
 
 
 

                                                 
6 Inkludert tunnelen i Arnafjorden 


