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● Å lage en sikker kryssing av Oslofjorden i eksisterende trase for E134
● Tunnelene skal tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften 
● Utvide fra 2 til 4 felt mellom Måna og Vassum
● Bedre vegsystemet på Hurumsiden av Oslofjordtunnelen

Hensikt med prosjektet:

E134 Oslofjordforbindelsen - byggetrinn 2 | 
Statens vegvesen

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/oslofjordforbindelsen


Hva oppnår vi? Effektmål

14.10.2021

• Ingen alvorlig skadde eller omkomne som følge av brann i tunnelene på 
strekningen etter åpning

• Ingen ulykker med drepte og alvorlig skadde på E134 mellom Vassum og Verpen
etter åpning

• Oppetiden i Oslofjordtunnelen økes fra 90 % til 99 % etter åpning

• Økt andelen gående og syklende i omkjøringsveien



Bakgrunn for prosjektet

1. Tunnelsikkerhetsforskriften krever en plan for ivaretakelse av 
sikkerheten

2. Stortingsproposisjon 87 (1995-96) sier at Oslofjordtunnelen skulle 
bygges ut i takt med trafikkutviklingen. 

3. Brannen 23. juli 2011
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Løsning:

● I januar 2012 ble det besluttet å bygge et nytt løp i Oslofjordtunnelen og 

samtidig utvide fra to til fire felt mellom Måna og Vassum i Frogn.

● Ved å etablere tverrforbindelser mellom nytt og eksisterende løp for ca. 

hver 250 meter, vil det ene tunnelløpet kunne nyttes som rømningsvei 

for det andre.

Derfor er også det nye løpet planlagt med en stigning på 7 %



9. Januar 2012



10. Januar 2012







31. Januar 2013

Statens vegvesens anbefaling
● Fortsette planleggingen av tunnelløp 2, for ikke å 

miste tid

● Samtidig utrede om bru kan være en bedre løsning



20/2-2013

Samferdselsdepartementet støtter 
Statens vegvesens anbefaling



Hva skjer så:
KVU levert november 2014:
● Viser at en bru i en kortere trase lengre nord enn dagens, vil være lønnsom på lang sikt 

forutsatt en bompengesats på 60 kr
● Byggetrinn 2 er ikke lønnsomt
● Brutraseen vil være 4 x så dyr som byggetrinn 2

KS1 rapport offentliggjort august 2015:
● Ber SVV om å skrinlegge planene om byggetrinn 2
● Stiller spørsmålet:

– Dersom det er så dyrt å bygge bru, hva med å bygge en ny tunnel i samme trase som 
den foreslåtte brua?



11. Mai 2016



November 2016

● Ny tunnel i nord gir 
samfunnsøkonomisk 
best resultat

● Statens vegvesen 
anbefaler likevel bro



5. mai 2017

Bilde hentet fra dagbladet.no
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12.11.2018

Status oktober 2021
Forutsatt stortingsbehandling : tidlig i 2022

Forventet utlysningstidspunkt anleggsarbeider: Utlysning i 2022

Forventet ferdig bygget:
Ferdigstilt inkludert rehabilitering eksisterende løp Starten av 
2029

Forventet kostnad: 5,3mrd

Status:
Vedtatt reguleringsplan for tunnelløsning. 
Finansiering er på plass
KS2 er gjennomført
Grunnerverv er snart på plass



● Gjennomsnittstakst er 105 kr. 
● Autopass-brikke med gyldig avtale er en forutsetning for å oppnå rabatt

– Takstgruppe 1 20 % rabatt
– Takstgruppe 1 nullutslipp 60 % (50 % rabatt av ordinær takst etter 

brikkerabatt)  
● Foreløpige takster er som i tabellen nedenfor: 

Takst- og rabattsystem

● Det gjøres et takstvedtak rett før åpning av prosjektet, og de endelige takstene 
bestemmes.

● Det gjøres en ny evaluering av takstene etter 1-2 års drift når trafikken er kjent. 



Besøke oss?
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Du finner oss i 
Kongeveien, ved E18, 
rett syd for Vinterbro
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