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STAVANGER: Ingen har vurdert risikoen for at et jordskjelv kan 
ramme Rogfast, som ligger midt i Skandinavias mest aktive 
jordskjelvområde. 
Tor Inge Jøssang 
Dette melder NRK Rogaland . 
Jordskjelvsenteret Norsar mener at alle større infrastrukturprosjekter bør 
gjøre en jordskjelvvurdering. Særlig gjelder dette Rogaland, fordi vi ligger i 
et område som er spesielt utsatt for et større jordskjelv med potensial til å 
komme opp i 6–7 på Richters skala. 
– Det er høyere risiko for at et jordskjelv av større magnitude kan skje. Da 
burde man ha gjort en risikoanalyse, sier Volker Oye, avdelingsleder for 
seismologi i Norsar, til NRK. 
Blant annet handler dette om å vurdere om traseen til tunnelen er god og 
om konstruksjonen bør styrkes. 
Rask rapport 
NRK-oppslaget har utløst at prosjektleder Oddvar Kaarmo nå vil bestille en 
egen jordskjelv-rapport for Rogfast-prosjektet, der hele tunnelhvelvet skal 
helstøpes . 
Til Aftenbladet opplyser Kaarmo at målet er å få utarbeidet rapporten så 
snart som mulig for å få avklart om problemstillingen har betydning. 
– Rapporten burde kanskje vært laget i forbindelse med 
reguleringsprosessen. Vi vil etter rapporten er produsert se om det har 
betydning for oss, sier han. 
Kaarmo har allerede hatt en runde med andre som jobber med ferjefri E39 i 
Statens vegvesen for å sjekke om det er tilgjengelig kompetanse, internt 
eller innenfor rammeavtale med konsulentfirma. 
– Når ser du for deg at rapporten kan være ferdig? 
– Vi har satt opp et møte i morgen (torsdag). Hvis vi kan sette i gang 
tilnærmet umiddelbart, vil jeg tippe at det foreligger et arbeidsutkast innen 
en måned, og at kvalitetssikringen vil ta 14 dager. Hvis vi må foreta en 
offentlig anskaffelse, må vi nok må legge til 1–2 måneder, svarer Kaarmo. 
Liten risiko 
Tidligere har Norsar uttalt at Oslofjordtunnelen vil ryke hvis den utsettes for 
et jordskjelv med styrke 5 på Richters skala. Bakgrunnen for at dette kom 
opp var filmen «Skjelvet» og at Oslo ble rammet av et jordskjelv med styrke 
5,4 i 1904. 
Den gang svarte Statens vegvesen at Oslofjordtunnelen ville tålt jordskjelvet 
i 1904 med god margin. 
– Det skal svært mye til at et jordskjelv er det verste som kan skje. Andre 
ytre påvirkninger er sterkere. Har du bodd over en tunnel som sprenges ut, 
har du kjent rystelser som trolig er sterkere enn noe jordskjelv i Norge, 
skrev daværende veidirektør Terje Moe Gustavsen i et tilsvar . 
På nettsidene til Statens vegvesen heter det at sannsynligheten for at 
jordskjelv skal forårsake skader i Oslofjordtunnelen er svært liten. 

https://www.nrk.no/rogaland/rogfast-ligg-i-jordskjelvutsett-omrade-_-vegvesenet-har-ikkje-vurdert-det-som-ein-risiko-1.15691653
https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/70Le8w/rogfast-fortsatt-i-det-blaa-hvordan-vil-vegdirektoeren-kutte-milliarder
https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/70Le8w/rogfast-fortsatt-i-det-blaa-hvordan-vil-vegdirektoeren-kutte-milliarder
https://www.rha.no/ulykker-og-naturkatastrofer/nyheter/hurum/norsar-med-en-styrke-pa-fem-ryker-oslofjordtunnelen/s/5-70-115996
https://www.vegvesen.no/nn/vegprosjekt/prosjekt/oslofjordforbindelsen/nyhetsarkiv/hva-skjer-med-tunneler-nar-det-store-skjelvet-kommer/
https://www.vegvesen.no/nn/vegprosjekt/prosjekt/oslofjordforbindelsen/ofte-stilte-sporsmal/dagens-oslofjordforbindelse/


– Den krysser riktignok forkastningssonen nær Oslofeltet, som er et av de 
mest aktive jordskjelvområder i Norge, men tunneler er vanligvis lite utsatt. 
Ved et skjelv er rystelsene gjerne mindre under bakkenivå, derfor oppstår 
det som regel mindre skader på en fjelltunnel, enn konstruksjoner på 
overflaten. Slik sett er det tryggeste å være i en tunnel, ifølge Vegvesenet. 
 


