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SAMMENDRAG 

Multiconsult Norge AS er engasjert av Volda kommune for utredning til kommunedelplan (KDP) med 
konsekvensutredning (KU) for kryssing av Voldsfjorden med flytebru. Det er to hovedalternativer med to 
underalternativer på hvert hovedalternativ: 

• Alternativ 1A: Kryssing av fjorden med lav flytebru med skipssluse mellom Krumsvikneset og Greifsneset. Ny 
tunnel med tilknytning til eksisterende E39 Rotsethorntunnelen. 

• Alternativ 1B: Kryssing av fjorden med flytebru mellom Krumsvikneset og Greifsneset med fast seglingsløp 
nært land på Greifsneset. Brua knytter seg til eksisterende veg i rundkjøringa på lokalvegen mellom bebyggelsen på 
Greifsneset og eksisterende tunnelarm inn til E39 Rotsethorntunnelen. 

• Alternativ 2A: Kryssing av fjorden med lav flytebru og skipssluse mellom Folkestad og Andaneset. Ny veg i 
dagen og tunnel fra Andaneset med tilknytting til E39 på Rotset. 

• Alternativ 2C: Kryssing av fjorden med flytebru mellom Folkestad og Andaneset med fast seglingsløp nært 
land på Andaneset. Ny veg i dagen og tunnel fra Andaneset med tilknytting til E39 på Rotset. 

Dette er en rapport som omhandler geotekniske vurderinger for de ulike alternativene. 

Alternativ 2C frarådet slik det foreligger i dag. Tunnelpåhugget på Andaneset går inn i et skredutsatt område, og det 
vurderes som utfordrende å bygge veg og etablere påhugg på Andaneset for alternativ 2C. 

Øvrige alternativer vurderes som gjennomførbare, men med behov for supplerende undersøkelser og avklaringer.  

For alternativ 1 vil løsning for tilkobling av lokalveg mot Folkestad sammen med mektighet av løsmasser og ur ha stor 
betydning for omfanget av stabiliserende tiltak i anleggsfasen og ferdigtilstand. 

For alternativ 2 vil grunn- og stabilitetsforhold på Folkestadsida ha stor betydning gjennomførbarheten, videre må 
grunnforholdene kartlegges på Rotset, stabilitet i løsmasser ved påhugg må dokumenteres og behov for 
massetuskifting for veg i dagen på Rotset må kartlegges. 
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1 Innledning 
Multiconsult Norge AS er engasjert av Volda kommune for utredning til kommunedelplan (KDP) med 
konsekvensutredning (KU) for kryssing av Voldsfjorden med flytebru. 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å erstatte ferja Volda-Folkestad med bru over 
Voldsfjorden. Rv. 651 går i dag mellom Volda og Folkestad med ferje.  

To hovedalternativ for kryssing av Voldsfjorden skal utredes. Hovedalternativ 1 er kryssing med 
flytebru mellom Krumsvikneset på Folkestadsida og Greifsneset på Voldasida. Hovedalternativ 2 er 
kryssing med flytebru mellom Folkestad og Andaneset. Begge hovedalternativene har 
underalternativ med sluse som kan åpnes for skipstrafikk eller seglingsløp nært land på østsida av 
fjorden. Dette åpner for flere løsninger for å knytte brua til vegnettet. 

 

 

Figur 1: Oversiktskart med alternativene. 
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• Alternativ 1A: Kryssing av fjorden med lav flytebru med skipssluse mellom Krumsvikneset og 
Greifsneset. Ny tunnel med tilknyting til eksisterende E39 Rotsethorntunnelen. 

• Alternativ 1B: Kryssing av fjorden med flytebru mellom Krumsvikneset og Greifsneset med 
fast seglingsløp nært land på Greifsneset. Brua knytter seg til eksisterende veg i rundkjøringa 
på lokalvegen mellom bebyggelsen på Greifsneset og eksisterende tunnelarm inn til E39 
Rotsethorntunnelen. 

• Alternativ 2A: Kryssing av fjorden med lav flytebru og skipssluse mellom Folkestad og 
Andaneset. Ny veg i dagen og tunnel fra Andaneset med tilknytting til E39 på Rotset. 

• Alternativ 2C: Kryssing av fjorden med flytebru mellom Folkestad og Andaneset med fast 
seglingsløp nært land på Andaneset. Ny veg i dagen og tunnel fra Andaneset med tilknytting 
til E39 på Rotset. 

Alternativ 2B er silt ut i en tidligere fase. 

Dette er en rapport som omhandler geotekniske vurderinger for alternativene. 

1.1 Vegstandard 

Vegen utformes etter dimensjoneringsklasse H2, ÅDT < 4000 og dimensjonerende hastighet 80 km/t. 
Tunnelprofil T9,5 skal legges til grunn for alle alternativa. Maksimal tillatt stigning i tunnel er 5%. 

2 Grunnlag 

Grunnlaget for rapporten er: 

• Plan- og profiltegninger av trase, Multiconsult 2020-09-23 

• Kvartærgeologisk kart, NGU [2] 

• Aktsomhetskart for skred, NVE [6] 

Befaring ble utført av ingeniørgeolog Ole Håvard Barstad og Ine Gressetvold og geotekniker Christian 
Havnegjerde fra Multiconsult Norge AS den 22. september 2020. Befaringer ble utført til fots på 
begge sider av fjorden. Tunnelpåhugg og landfester for bru ble befart.  

Det er ikke utført grunnundersøkelser i området. 
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3 Geologi og topografi 

3.1 Topografi og markslag 
På nordøstsida av Voldsfjorden er området prega av bratte fjellsider ned mot fjorden. Ved fjellfoten 
ligger det mange steder morene og ras-/urmasser. Det høgeste fjellet, Rotsethornet, ligger på 
omtrent 650 moh. Nord- og nordøstsida av fjellmassivet har ikke fullt så bratte sider som i sørvest. 
Det meste av fjellsidene i nord og nordøst er dekket av løsmasser. 

På sørvestsida av fjorden er området prega av noe slakere fjellsider ned mot fjorden og nordover mot 
Folkestad er terrenget slakt og består av dyrka mark  

3.2 Løsmasser 
Løsmassene i området er vist i Figur 2.  

På nord- og nordøstsida av Rotsethornet er det svært få bergblotninger. Det aller meste av området 
er dekket av et morenelag av varierende mektighet. Grunneier på stedet opplyste også om bløtere 
masser under morenen lengst mot nord, men dette er ikke verifisert av Multiconsult. Noe høyere i 
terrenget er det skredmateriale. 

På sørvestsida av fjellmassivet, langs fjorden, fins en del morene og skredmasser (ur) mellom 
bergblotningene.  

Løsmassene i området sørvest for Voldsfjorden er hovedsakelig morene i varierende mektighet over 
berg. Flere steder er det bart berg. Ved Folkestad er det angitt både breelvavsetning og 
elveavsetning. 

Området langs fjorden ligger under marin grense (ca. 50-60 m.o.h.). Selv om det ikke er angitt marine 
avsetninger på kartet fra NGU, kan det være marine avsetninger under de løsmassene som er angitt. 

 
Figur 2: Kvartærgeologisk kart med inntegnet marin grense fra NGU. 
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4 Befaringsobservasjoner 

4.1 Mekstranda (Alt. 1A og 1B) 
Ved Mekstranda er det planlagt at alternativ 1A og 1B skal gå ut av fjellet. ÅDT (2040) beregnet til 
960. 

4.1.1 Befaringsobservasjoner 

I dette området er helningen opp mot 30° opp til kote 100. Fra kote 100 og opp til Strandablåfjellet er 
det noe brattere helning opp mot 50°. 

I Figur 3 er det presentert registreringer av berg i dagen langs FV 651 og i skrent lengre opp i 
terrenget. Det markerte observasjonspunktet er midt i en ur som strekker seg ned mot den planlagte 
linjeføringen. 

Figur 3: Feltregistreringer Mekstranda 
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Vegetasjonen i området er dominert av meget tett blandet skog med meget god kronedekning og 
stammeavstand på ca. 1-2 meter. Stammetykkelsen er ca. 30 cm. DBH (Figur 4, Figur 5 og Figur 6). 

 
Figur 4: Dronefoto viser tett skog med god kronedekning. 

 
Figur 5: Flyfoto viser tett skog videre oppover mot toppen av fjellet med god kronedekning. 
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Figur 6: Lokale urmasser som er mosegrodd som stammer fra eldre aktivitet. 

4.2 Krumsvikneset (Alt. 1A og 1B) 
Ved Krumsvikneset er det planlagt at alternativ 1A og 1B skal gå inn i berget i tunnel og ut ved 
Mekstranda. ÅDT (2040) beregnet til 1220. 

4.2.1 Befaringsobservasjoner 

I området nedenfor veien er terrenget bratt med helning på over 40°. Bratte skrenter på over 60°er 
også registrert. Over bilveien er terrenget noe slakkere, med helning mellom 20 og 40°, avgrenset i 
nord og sør av NØ-SV-gående bratte skrenter på over 60°. 

Vegetasjonen i området er dominert av meget tett blandet skog, som har meget god kronedekning 
og stammeavstand på mindre enn 2 meter og stammetykkelse på ca. 30 cm (DBH). 

Figur 7: Planlagt tunnelinnslag like over vannflaten i fast berg (venstre). Området over planlagt tunnelinnslag er 
dekket av tett skog (høyre). 
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4.3 Greifsneset (Alt. 1A og 1B) 
Alternativ 1A (lav bru med ny tunnel med tilknytting til eksisterende E39 Rotsethorntunnelen) og 1B 
høy bru som knyttes til rundkjøring og eksisterende tunnelløp inn i E39 Rotsethorntunnelen. ÅDT 
(2040) beregnet til 1220. 

I Figur 8 er det presentert registreringer av berg i dagen ved planlagt påhugg for alt 1A og i trasen for 
høy bru for alt 1B. 

Figur 8: Feltregistreringer Greifsneset 
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4.3.1 Befaringsobservasjoner alt 1A 

Mye berg i dagen, lite løsmasser for alternativ 1A 

  

Figur 9: Til venstre not selve Greifsneset, til høyre område for påhugg alt 1A 

4.3.2 Befaringsobservasjoner alt 1B 

Fra Greifsneset går det en tunnel inn i fjellet som knyttes til den eksisterende Rotsethorntunnelen. 
Over tunnelen er det montert et steinspranggjerde som er omtrent 2 meter høyt. Bak dette 
steinspranggjerdet ble det registrert et par små blokker på størrelse 20 x 30 x 30 cm, som indikerer at 
det fortsatt er et aktivt område med tanke på steinsprang.  

  

Figur 10: Tunnelinngang til tunnelarm til Rotsethorntunnelen. Før tunnelen ble etablert ble det gjort et stort 
arbeid med å fjerne urmasser i området, noe som tyder på at området har tidligere vært utsatt for steinsprang.  
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4.4 Folkestad (Alt 2A og 2C) 
Dette området er det planlagt at alternativ 2A og 2C (fra Andaneset) skal tilknyttes eksisterende vei. 
ÅDT (2040) beregnet til 1210. 

4.4.1 Befaringsobservasjoner 

Ved dette området er det brattest i nedre del av fjellsiden mens helningen avtar noe oppover. 
Terrenget er dominert av tett skog. Over kote 100 er terrenget slakere og består for det meste av 
dyrket mark. I standsonen er det grov steinfjøre, noe som tyder på utvasket morene avsetning. 

Figur 11:Del av fjellsiden som er vegetert (venstre). Over planlagt brufeste er det registrert tett skog i det 
bratteste partiet og dyrket mark i områder hvor helningen er maksimalt 20-30°. Langs veikanten i bildet til 
venstre er det etablert gode stikkrenner. 

Figur 12: Fjøra ved alternativ 2A og 2C på Folkestad 
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4.5 Andaneset (Alt. 2A og 2C) 
Alternativ 2A, lav bru med tunnel med utgang til Rotset. Alternativ 2C, høy bru med tunnel, utgang 
ved Rotset. ÅDT (2040) beregnet til 1220. 

I Figur 8 er det presentert registreringer av berg i dagen ved planlagt påhugg for tunnel alt 2A og i 
trasen for høy bru for alt 2C samt registrering av mektig ur i påhuggsområdet for tunnel alt 2C. 

Figur 13: Feltregistreringer Andaneset 
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Figur 14: Foto av bergvegg og urmasser hvor planlagt tunnel går inn i fjellet (øverst). Ytterst på Andaneset er 
det registrert flere blotninger i form av svaberg (nederst). 

4.5.1 Befaringsobservasjoner alt 2C 

Ved Andaneset er det registrert en bratt bergvegg i området hvor alternativ 2C er planlagt å gå inn i 
fjellet. Nedenfor denne bergveggen er det registrert store urmasser som stammer fra nedfall fra 
fjellet Aksla. Berget er i tillegg svært oppsprukket (Figur 14). Berghelningen over denne bratte 
nederste skrenten er mellom 40 og 90°, der de slakeste partiene har en del skog. Det er etablert en 
skredvoll i området like nord for planlagt tunnelåpning. Bak denne skredvollen er det registrert store 
mengder urmasser, men ikke helt ned til skredvollen. Denne skredvollen var en forutsetning for at 
personer kan oppholde seg i boligene (kommentarer fra lokale innbyggere). Det er med andre ord 
gjort en tidligere vurdering av skredfaren i området og ansett som nødvendig å sette opp skredvoll 
bak husene. Det er derfor naturlig å anta at skredfaren ble vurdert til å være større enn 1/1000 ved 
boligene. 

Det er kun registrert en vannvei i området. Det er vannveien som går langs et gjel i berget hvor 
berget er meget oppsprukket. Denne vannveien/gjelet kan sees i Figur 14, øverst til høyre. Det er 
ikke registrert løsmasser langs vannveien/gjelet. 

4.5.2 Befaringsobservasjoner alt 2A 

Ytterst på Andaneset er det registrert flere steder med berg i dagen (svaberg), men ingen urmasser 
og svært lite løsmasser. 
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4.6 Rotset (Alt. 2A og 2C) 
Utgang av tunnel fra Andaneset. ÅDT (2040) beregnet til 1220. 

4.6.1 Befaringsobservasjoner  

Ved Rotset er terrenghelningen stort sett under 30°. I fjellsiden er det tett vegetasjon med blandet 
skog. På grunn av vegetasjonen var det ikke mulig å observere blotninger av bart berg i terrenget.  

 
Figur 15: Fjellside for tunnelutgang for alternativ 2A og 2C ved Rotset. 
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5 Skredfarevurdering 
Aktsomhetskart fra NVE [6] indikerer at løsmasser kan være marint avsatte, men at tilgjengelige 
løsmassekart er for lite detaljert til at man kan vurdere potensiell områdeskredfare for de ulike 
alternativene direkte. Dette gjelder ved Andaneset, Greifsneset, Folkestad og Krumsvikneset. Rotset 
og Mekstranda ligger over marin grense. Figuren under viser areal under marin grense som blir det 
generelle aktsomhetsområdet for områdeskred. 

Figur 16: Aktsomhetsområde marin leire, NVE atlas [6] 

5.1 Vurdering Krumsvikneset (Alt. 1A og 1B) 
På bakgrunn av observasjoner av berg i dagen fra befaring konkluderes det med at det ikke er reell 
fare for områdeskred fra marine avsetninger i dette området. 

5.2 Vurdering Greifsneset (Alt. 1A og 1B) 
På bakgrunn av observasjoner av berg i dagen fra befaring konkluderes det med at det ikke er reell 
fare for områdeskred fra marine avsetninger i dette området. 

5.3 Vurdering Folkestad (Alt. 2A og 2C) 
På bakgrunn av observasjoner i strandsonen og registrert løsmassetype i kvartærgeologisk 
løsmassekart konkluderes det med at det ikke er reell fare for områdeskred fra marine avsetninger i 
dette området som kan gripe innover land. Sjøbunnen har imidlertid så stor helning i dette området, 
at stabilitet i standsonen må vurderes nærmere. 
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5.4 Vurdering Andaneset (Alt. 2A og 2C)  
På bakgrunn av observasjoner av berg i dagen fra befaring konkluderes det med at det ikke er reell 
fare for områdeskred fra marine avsetninger i dette området. 

5.5 Oppsummering områdeskredfare 
Strandsonen ved Folkestad for alternativ 2a og 2C kan ikke vurderes før det er utført geotekniske 
grunnundersøkelser i området, utover dette er det konkludert med at det ikke er fare for 
områdeskred fra marine avsetninger for noen av alternativene. 
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6 Brufeste og områder for tunnelpåhugg 

6.1 Alternativ 1A/1B – Mekstranda – Krumvikneset 

6.1.1 Tunnelpåhugg Mekstranda  

Tunnelpåhugget ligger i sidebratt terreng dekket av løsmasser og delvis urmasser. Urmassene er 
dekket av mose og trær og det er ikke tegn til nye skred, bortsett fra noen små steiner som kan ha 
kommet fra en skrent like ovenfor. Det er en del rennende vann i terrenget og en liten bekk. Det 
observeres ikke bart berg i påhuggsområdet, men løsmasseoverdekninga antas å være liten nær 
foten av uren, da det observeres berg nede ved vegen samt i bekkeløpet. 

Påhugg antas å kunne etableres på omtrent profil 240, se tegning V101. Det kan være aktuelt med en 
noe lengre portal på grunn av sidebratt terreng. Løsmassemektigheten langs forskjæring og portal 
må kartlegges med geoteknisk borerigg i senere planfase. Dersom etablering av forskjæring og portal 
medføre destabilisering av uren må denne sikres tilstrekkelig gjennom anleggsfasen og permanent. 
Er det mektighet av betydning kan det bli aktuelt med rørvegg eller tilsvarende for å støtte opp 
urmassene. 

Hvordan lokalvegen til Folkestad skal kobles på kan ha meget stor betydning for hvor omfattende 
tiltakene blir i påhuggsområdet. 

6.1.2 Tunnelpåhugg og brufeste Krumviksneset  

Det er bratt berg som stuper ned i fjorden på dette stedet. Foliasjonssprekker heller utover mot 
fjorden. For å få plass til brufestet og tilstrekkelig rom til anleggsarbeidet med tunnelpåhugg, må det 
antakelig sprenges noe lengre forskjæringer enn normalt. Adkomstveg ned til området krever også 
en del plass og kan være krevende. 

6.2 Alternativ 1A – Greifsneset (lav bru) 

6.2.1 Tunnelpåhugg og brufeste Greifsneset  

Traseen kommer litt skrått inn mot land. Det er berg i området for brufestet. Påhugget blir litt skrått, 
se tegning V103. Terrenget for påhugget er sannsynligvis dekket av et tynt løsmassedekke, da det er 
synlig berg i området, selv om det ikke er registrert i selve påhuggsflata. Det må undersøkes om det 
er løsmasser av betydning over påhuggsområdet med geoteknisk borerigg i senere planfase. 
Terrenget går bratt ned fra lokalvegen og påhugget kan sannsynligvis etableres nedenfor vegen.  

6.3 Alternativ 1B – Greifsneseset – Rotsethorntunnelens arm (høy bru) 
Traseen går her inn i eksisterende tunnelarm inn til Rotsethorntunnelen. 

Traseen er skissert på fylling inn mot land. Dette er urealistisk av hensynet til topografien i området. 
Terrenget er meget bratt og det vil knapt være mulig å etablere en fot for en fylling av den størrelsen 
det her er snakk om. Det faste seilingsløpet inne ved land ved Greifsneset må fundamenteres på 
brupilarer eller tilsvarende. Det er synlig berg på land og det bør være gode forankringsforhold for 
brupilarer. Det er registrert noe ur i skråningen, mektigheten av denne må kartlegges med 
geoteknisk borerigg før det er aktuelt å gå videre med dette alternativet. 



KDP og KU Voldsfjodkryssinga multiconsult.no 
Geotekniske vurderinger 6 Brufeste og områder for tunnelpåhugg 

 

10215087-RIG-RAP-001 17. november 2021 / 00  Side 20 av 23 

6.4 Alternativ 2A/2C – Folkestad 

6.4.1 Brufeste Folkestad 

For dette alternativet er det ikke berg i dagen for brufestet, det observeres kun store steiner i 
fjæreområdet, der det sannsynligvis er andre løsmasser videre under steinblokkene. 

Det må sannsynligvis etableres en liten tilløpsfylling i dette området for å få plass brufeste og 
kryssløsning. Sjøkart viser slak helning ut til ca. kote -10, før sjøbunnen blir for bratt til å etablere en 
fylling. Grunnforholdene og stabiliteten må dokumenteres i forbindelse med videre arbeider. 

 

6.5 Alternativ 2A – Andaneset - Rotset 

6.5.1 Brufeste og tunnelpåhugg Andaneset (lav bru )  

Brufeste forventes i berg. 

Tunnelpåhugget ligger like under et bolighus. Det er observert berg nede ved fjorden og på oversida 
av huset, men ikke i selve påhuggsområdet, se tegning V104. Løsmasseoverdekninga ved 
påhuggsområdet antas å være liten.  

6.5.2 Tunnelpåhugg Rotset  

Tunnelpåhugget ligger i et slakt terreng som går opp til Rotsethorn. Det er ingen bergblotninger i 
området og løsmassemektigheten i området forventes å være begrenset, men er ikke dokumentert. 
Påhugget antas å være gjennomførbart, det vil være nødvendig å grave bort og stabilisere 
løsmassene. 

I forbindelse med videre arbeider må grunnforholdene dokumenteres fra påhuggsområdet og til 
tilkoblingen mot dagens E39, stabilitet i løsmasser ved påhugg må dokumenteres og behov for 
massetuskifting for veg i dagen på Rotset må kartlegges. 

6.6 Alternativ 2C – Andaneset - Rotset 

6.6.1 Brufeste og tunnelpåhugg Andaneset (høy bru) 

Traseen er skissert på fylling inn mot land. Dette er urealistisk av hensynet til topografien i området. 
Terrenget er meget bratt, og det vil knapt være mulig å etablere en fot for en fylling av den størrelsen 
det her er snakk om. Det faste seilingsløpet inne ved land ved Andaneset må fundamenteres på 
brupilarer eller tilsvarende. Det er synlig berg på land og det bør være gode forankringsforhold for 
brupilarer. 

Tunnelpåhugget er planlagt å gå inn i ei ur, se tegning V106. Det er ikke observert sikkert berg i 
området og det må sannsynligvis graves bort en del ur for å få til å etablere et påhugg. Dette er et 
krevende/ikke anbefalt påhugg både når det gjelder anleggsfase og i permanent fase. Det er et 
rasutsatt sted. 

Å flytte påhugget 30-50 meter mot sør, vil gi en noe bedre anleggsgjennomføring, men også dette 
påhuggsområdet vil være rasutsatt. Det er en utfordring i anleggsfase, mens en for ferdig tunnel kan 
sikre med ekstra lang portal. I anleggsfasen kan det være aktuelt å sikre med rasfanggjerder. 

Det er svært usikkert omfang av hva som må til i forbindelse med fjerning av urmasser for 
opprinnelig alternativ. Om det er store mektigheter kan en form for oppstøtting av uren i 
anleggsfasen bli aktuelt. 
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6.6.2 Tunnelpåhugg Rotset  

Tunnelpåhugget ligger i et slakt terreng som går opp til Rotsethorn. Det er ingen bergblotninger i 
området og løsmassemektigheten i området forventes å være begrenset, men er ikke dokumentert. 
Påhugget antas å være gjennomførbart, det vil være nødvendig å grave bort og stabilisere 
løsmassene. 

I forbindelse med videre arbeider må grunnforholdene dokumenteres fra påhuggsområdet og til 
tilkoblingen mot dagens E39, stabilitet i løsmasser ved påhugg må dokumenteres og behov for 
massetuskifting for veg i dagen på Rotset må kartlegges. 
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7 Vurdering av alternativer 

7.1 Alternativ 1 
Fra et geoteknisk synspunkt er begge alternativene gjennomførbare. Begge alternativene har 
moderate utfordringer i forbindelse med sikring i anleggsfase og muligens permanent situasjonen. 

Alternativet har et noe skrått tunnelpåhugg på Mekstranda, med noe løsmasser og ur. Hvor stort 
sikringsbehovet blir i anleggsfasen er avhengig mektigheten av løsmasser/ur og hvordan lokalvegen 
til Folkestad skal påkobles. 

Ved Krumviksneset er brufeste og påhugg i berg. Potensielt utfordrende terreng å etablere 
anleggsveg. 

På Greifsneset er det registrert mye berg i dagen. For alternativ 1a etableres brufeste i berg og det 
forventes lite løsmasser i området for portal. For alternativ 1B fundamenteres brupilarer eller 
tilsvarende for høy bru på berg. 

7.2 Alternativ 2 
Fra et geoteknisk synspunkt frarådes alternativ 2C. Tunnelpåhugget på Andaneset går inn i et 
skredutsatt område, og det vurderes som utfordrende å bygge veg og etablere påhugg på Andaneset 
for alternativ 2C. Det er urmasser i påhuggsområdet og disse må graves ut, med usikker mengde og 
dybde til fast berg. I tillegg vil det være arbeid i rasutsatt terreng. Det kan være mulig å flytte 
tunnelpåhugget lenger sør, uten at dette er vurdert nøye. 

Alternativ 2A er et bedre alternativ, der en unngår rasfare. Brufeste i berg på Andaneset og portal 
med noe usikker bergoverdekning i forhold til eksisterende bebyggelse.  

På Folkestadsiden må det etableres en liten sjøfylling for å gi rom til brufeste og kyssløsning. Basert 
på sjøbunnskart bør dette være gjennomførbart, men grunnforhold og stabilitet må dokumenteres. 

På Rotset er det forventet gjennomførbart å etablere tunnelpåhugg og veg som kobler seg på dagens 
E39. Grunnforholdene må kartlegges i området, stabilitet i løsmasser ved påhugg må dokumenteres 
og behov for massetuskifting for veg i dagen på Rotset må kartlegges. 

8 Videre undersøkelser 
Det anbefales å utføre nærmere grunnundersøkelser for det alternativet som velges. Alternativ 2C er 
et alternativ som frarådes slik det nå er presentert. 

For alternativ 1 er det spesielt viktig at området ved Mekstranda blir undersøkt med tanke på 
løsmasse mektighet og beskaffenhet av løsmassene. 

For alternativ 2A er det spesielt viktig at området for brufeste og sjøfylling på Folkestad og 
påhuggsområdet og veg i dagen på Rotset kartlegges nærmere. 
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