
Angående tunnelutbedring av Frøya- og Hitratunnelen  

– krav fra Frøya og Hitra kommuner 
 

 

Frøya og Hitra kommuner har senere år blitt gjort oppmerksom på at de undersjøiske tunnelene som 

forbinder kommunene med fastlandet skal utbedres i henhold til EU’s sikkerhetsforskrift for 

tunneler. Kommunene ble oppmerksomme på at den konkrete planleggingen av arbeidet var i gang i 

årsskiftet 2019/2020. Frøya kommune tok da kontakt med Trøndelag fylkeskommune for å få bli 

orientert om planleggingen av arbeidet. Det ble raskt klart at planleggingen også hadde sterk 

relevans for nabokommunen Hitra. Frøya og Hitra kommuner har gjennom våren 2020 gjennomført 

flere møter, både med Trøndelag fylkeskommune og internt.  

Det er nå redegjort for at det er gjennomført en risikoanalyse for Frøyatunnelen. Analysen viser at 

tunnelen er en risikoutsatt tunnel som har behov for omfattende tiltak for å få et tilfredsstillende 

sikkerhetsnivå. Fylkeskommunen er pålagt å utføre tiltakene, hvis så ikke skjer vil konsekvensen være 

at tunnelen stenges.  Fylkeskommunen har planlagt å gjennomføre oppgraderingen av tunnelen i 

perioden juni 2021 - desember 2022. De har også presentert en fremdriftsplan som beskriver en 

anleggsperiode på 1 ½ år, med start juni 2021. Når man er ferdig med Frøya-tunnelen, står Hitra-

tunnelen for tur. 

Tunnelene skal oppgraderes hva gjelder sikkerhet, med ny teknologi for overvåking og innsatser ved 

uhell. Vifter skal skiftes ut, bedre lys, bedre brannsikkerhet, nødkommunikasjon og styringssystem 

ved ulykker eller brann. 

Det er knyttet strenge sikkerhetskrav til slikt arbeid, noe som Fylkeskommunen mener medfører 

behov for å stenge tunnelen for trafikk helt eller delvis gjennom hele døgnet.  Et tidlig skissert 

scenario fra Fylkeskommunens side var: Helt nattestengt 12 timer hver dag, 19.00-07.00, 3-4 

gjennomslipp med faste kolonne-tider på dagtid. 

De skisserte løsningene for gjennomføring av tunnelutbedringene har skapt stort engasjement i 

øyregionen, både blant politikere, næringsliv, videregående skole, beredskapsetater og innbyggerne 

generelt. Dette med bakgrunn i den lokale kunnskapen om hvordan øyregionen fungerer som et 

felles bo-, arbeids- og servicemarked. I tillegg er det en kjent sak at øyregionen er en av landets 

viktigste og største havbruksregioner. Samlet representerer dette en produksjon som utgjør en svært 

høy andel av eksportverdien i Trøndelag. Det er for øvrig knyttet stor usikkerhet til de kort- og 

langsiktige konsekvensene av tunnelutbedringene for næringslivet og innbyggerne slik det nå er 

skissert.  

Med bakgrunn i dette krever Frøya og Hitra kommuner at Trøndelag fylkeskommune nå avventer 

videre planlegging og anbudsprosess. Før man kan gå videre må det gjennomføres en grundig og 

omfattende konsekvensanalyse som belyser de samfunnsmessige og økonomiske virkningene, langt 

bedre enn det som foreligger til nå. 

Det må gjennomføres en ny trafikktelling som gir et realistisk bilde av ÅDT, herunder også i de 

travleste perioder. 



Alle mulige avbøtende tiltak må vurderes i forhold til reduksjon av trafikk gjennom tunnelen, de 

økonomiske virkningene og i hvilken grad de bidrar til å løse andre beredskapsbehov, både under og 

etter anleggsperioden for utbedring. Dette gjelder: 

 Ferjeforbindelser Flatval - Kjerringvåg og Laksåvika - Aure 

 Direktebåt Sistranda - Sandstad - Ørland 

 Nye tunnelløp 

 Kontinuerlig gjennomslipp eller redusert stengetid  

 Parallelle utbedringsarbeider i begge tunnelene  

Alle avbøtende tiltak må vurderes i et langsiktig perspektiv som 20 og 50 år.  

I den lokale prosessen er det gjennomført et grundig arbeid med å innhente foreløpige vurderinger 

fra ulike aktører hvor de synliggjør hvordan dette arbeidet vil påvirke de. Disse arbeidene legges ved 

dette brevet som en innledende synliggjøring av de dramatiske konsekvensene dette vil ha for 

øyregionen. 

Kommunene har fattet følgende politiske vedtak i sine kommunestyrer: 

Frøya/Hitra kommune ber Fylkeskommunen om å utarbeide en konkret og omfattende 

konsekvensutredning av gjennomføringen av tunneloppgraderingen. De ulike alternativer for 

gjennomføring med samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser må belyses, inkludert 

vurdering av nytt tunnelløp, samt parallelt utbedringsarbeid for begge tunnelene. 

Tillegg Hitra kommune: 

Fergeforbindelse under og etter byggeperioden må også vurderes. 

Tillegg Frøya kommune: 

 Ferjeforbindelse i byggeperioden må også vurderes. 
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