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1 Innledning
SINTEF Byggforsk har på oppdrag fra Regionrådet i Orkdalsregionen utført en tidligfase vurdering knyttet
til undersjøisk veg- og kabeltunnel til Ørlandet.
Statnett planlegger en ny kabeltrasé for 420kv-linje mellom Namsos og Surnadal, og denne vil krysse på
tvers ytterst i Trondheimsfjorden før den fortsetter sørover. I nær framtid vil Ørlandet få ny kampflyplass
med påfølgende økt aktivitet og trafikk ut til området. Med bakgrunn i dette er det gjort vurderinger knyttet
til om den planlagte nye kabeltraseen kan etableres i tunnel i kombinasjon med en vegtunnel.
Foreliggende notat omfatter en vurdering i tidlig fase knyttet til mulighetene for å kombinere kabeltrasé med
vegtunnel. Det er ikke utført kartlegging eller andre undersøkelser i felt i forbindelse med dette arbeidet.
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2 Bakgrunn
Som nevnt innledningsvis planlegger Statnett en ny kabeltrasé for 420kv-linje mellom Namsos og Surnadal.
Strekningen mellom Åfjord og Surna er 134 km lang, og inkluderer en ca. 7 km lang sjøkabel som krysser
ytterst i Trondheimsfjorden som vist i figur 1.

Figur 1 Oversiktskart over planlagt kabeltrasé (http://www.statnett.no/Nettutvikling/Aafjord---Surna/Kart/)
På Ørlandet vil det i nær framtid etableres ny kampflyplass med påfølgende økt aktivitet og trafikk ut til
området. Ønsket er derfor å se nærmere på å kombinere den planlagte sjøkabelen med en undersjøisk
vegtunnel. Foreliggende notat omfatter vurderinger knyttet til gjennomførbarheten av å kombinere kabel- og
vegtunnel som krysser Trondheimsfjorden i planlagt kabel trasé og videre over Stjørnfjorden til Ørlandet.
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3 Områdebeskrivelse
3.1 Topografiske forhold
Kart i figur 2 er hentet fra norgeskart.no og viser til dels store vanndyp, spesielt ved kryssing av
Trondheimsfjorden (område B). Her er det vanndyp på ca. 400m på det grunneste, mens en djupål fram til
terskelen har et dyp ned til drøyt 500m. Stjørnfjorden (område A) er noe grunnere, men det mest aktuelle
området for en slik trasé har vanndyp mellom 200 og 300m.
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Figur 2 Oversikt over krysningspunktene av Stjørnfjorden (A) og Trondheimsfjorden (B)
(www.norgeskart.no)
Ser man videre på strukturer og lineamenter i området vil man, som det framgår av figur 3, se at det finnes
flere i området. Det aktuelle området er merket med rød sirkel.
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Snåsaforkastningen

Hitra

N
Figur 3 Oversiktskart med regionale strukturer og lineamenter i området (Google Earth)

Av kartet framgår flere markerte lineamenter. Dette er forsenkninger i terrenget som er reletert til potensielle
svakhetssoner ved tunneldriving. Det finnes to hovedsett med strukturer/lineamenter; nordøst-sørvest (NØSV) og nord-sør (N-S). Enkelte av disse er markert i figur 3 med rød striplet linje.
Som det framtår av figur 3 finnes det en rekke NØ-SV-gående soner i området. Dette omfatter bl.a.
Snåsaforkastningen som går langs med Stjørnfjorden og mellom Hitra og fastlandet. Dette er en regional
forkastningssone som strekker seg som et bredt bånd fra Grong i nord og sørover nesten helt til Ålesund.
Hitratunnelen er drevet gjennom denne forkastningssonen. Snåsaforkastningen ligger parallelt andre store
forkastninger på Fosenhalvøya og er en del av Møre-Trøndelag forkastningskompleks. Disse store
forkastningssonene preger topografien i de ytre delen av Møre og opp til Nord-Trøndelag, og de
representerer store svakhetssoner med stedvis stor hydrotermal aktivitet (www.ngu.no).
Figur 4 viser de mer lokale strukturene og lineamentene i området.
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N
Figur 4 Oversiktskart med lokale strukturer og lineamenter i området (området merket med rød ellipse i figur
3) (Google Earth)
Som det framtår både av de regionale strukturene vist i figur 3 og mer lokale strukturer i figur 4, finnes det i
hovedsak to framtredende retninger for svakhetssoner i området: nordøst-sørvest (NØ-SV) og nord-sør (NS). I tillegg framstår det her også tydelige tverrsprekker med hovedretning nord-sør men med noe variasjon
(nordvest-sørøst og nordøst-sørvest). Disse tverrsprekkene opptrer tilnærmet vertikalt på
hovedforkastningene.
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3.2 Geologiske forhold
Geologien i området er vist i figur 5.

Figur 5 Berggrunnskart (www.ngu.no)
På nordsiden av Stjørnforden består bergmassen av granitt/granodioritt (mørk rosa), konglomerater (lys
grønn), sandstein (gul) og dioritt/monzodioritt (mørk lilla).
Sør for Stjørnfjorden består bergmassen i hovedsak av granitt/granodioritt (mørk rosa) og diorittisk til
granittisk gneis (lys rosa) med mindre innslag av glimmergneis, glimmerskifer, metasanstein, amfibolitt
(skarp grønn), metasandstein, glimmerskifer (mørk gul), kalkglimmerskifer, kalksilikatgneis (turkis),
dioritt/monzodioritt (mørk lilla), kalkspatmarmor (lys blå), grønnstein, amfibolitt (brun) og leirskifer,
sandstein, kalkstein (lys grønn).
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Figur 7 angir løsmasseforholdene i området. På nordsiden av Stjørnfjorden består løsmassene i hovedsak av
marine strandavsetninger (mørk blå) og tykke havavsetninger (lys blå). Dette finnes delvis igjen også på
sørsiden av fjorden, i tillegg til områder med bart fjell/tynt dekke (rosa). I Rissa finnes også noe
moreneavsetninger (grønn). Det foreligger ikke kjennskap til bunnforholdene og evt. løsmassetykkelser.

Figur 6 Løsmassekart over området (www.ngu.no)

4 Utforming av tunnel
4.1 Trafikkgrunnlag
Utforming av vegtunneler beskrives i Statens vegvesens håndbok N500 Vegtunneler. Denne håndboka
gjelder alle typer vegtunneler på offentlig veg. Det er i hovedsak trafikkmengden på den aktuelle strekningen
som er avgjørende for tunnelutformingen. Trafikkmengden angis i årsdøgntrafikk (ÅDT).
Med bakgrunn i at den planlagte strekningen for tunnel pr. i dag ikke er et reelt transportalternativ, vil det
ikke finnes direkte anslag av antatt trafikkmengde og ÅDT på den aktuelle strekningen. I dag er det to
fergestrekninger som utgjør trafikkflyten i området, fergesambandene Brekstad-Valset og Flakk-Rørvik.
Fra Statens vegvesens nettsider er det mulig å hente ut statistikk knyttet til trafikkmengdene på disse
fergestrekningene (http://fdb.triona.no/repWizScope.xhtml). Disse to strekningene konkurrerer i dag, men
det er grunn til å anta at dersom det bygges bru eller tunnel så vil i alle fall noe av trafikken flyttes hit.
Strekningen Brekstad-Valset ligger svært nær planlagt trasé for tunnel, og det må antas at denne
fergestrekningen vil bli overflødig ved etablering av tunnel. Fergestrekningen Flakk-Rørvik ligger noe lengre
unna, men det er antatt at noe av trafikken på denne fergestrekningen vi loverføres til en framtidig tunnel.
For strekningen Brekstad-Vallset finnes det trafikkstatistikk tilbake til 2011 og dette viser en ÅDT på ca. 470
i 2015. Dette er en ca. 3% økning fra 2011.
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Når det gjelder strekningen Flakk-Rørvik finnes det kun innrapporterte tall for 2016. På denne strekningen er
trafikkgrunnlaget noe større, og med bakgrunn i innrapporterte tall så langt i år og med antagelser om
tilsvarende månedlig trafikkmengde som tidligere i år, er det forventet en ÅDT på ca. 1900 i 2016.
Som grunnlag for forventet årsdøgntrafikk (ÅDT) for ny tunnel legges hele trafikkgrunnlaget for BrekstadVallset til grunn samt halve trafikkgrunnlaget for strekningen Flakk-Rørvik. Dette gir en forventet ÅDT
basert på 2016-tall for den nye tunnelen på ca. 1400.
I 2016 ble det utlyst anskaffelse av fergetjenester på sambandet Brekstad - Valset og sambandet Flakk –
Rørvik (https://www.doffin.no/Notice/Details/2016-623548). I konkurransegrunnlaget ble det beskrevet at
dagens samband mellom Flakk og Rørvik er hovedsambandet for seks av sju kommuner på Fosen med en
ÅDT på ca. 2500. Videre er det beskrevet at sambandet over døgnet har en jevnt god kapasitet med en
utnyttelse på 30-40%. Når det gjelder sambandet Brekstad-Valset så er det her oppgitt en ÅDT på ca. 800.
Her er det beskrevet at sambandet har høy utnyttelses grad på 60-80% og at det forekommer
kapasitetsproblemer ved enkeltavganger i sommerperioden. Videre er det beskrevet at Flakk-Rørvik betjener
alle destinasjonene på Fosen og har høy andel av Trondheims-turistene, mens strekningen Brekstad-Valset
primært dekker Ørland kommune og deler av Bjugn samt har trafikk mot Orkanger og videre sør eller
vestover. Dette sambandet er oppgitt å ha en høy andel av tungtransport og tidvis krevende sjøforhold, noe
som stiller store krav til fergemateriellet.
Konkurransegrunnlaget beskriver videre at trafikkutviklingen de siste årene har vært relativt jevn på begge
samband, med en liten vekst på Brekstad-Valset og et lite fall på Flakk-Rørvik. I den neste 10-årsperioden er
det ventet økt anleggstrafikk i starten av perioden på strekningen Brekstad-Valset som følge av
byggeaktiviteten knyttet til den nasjonale kampflybasen på Ørlandet i tillegg til økt pendlertrafikk utover i
perioden som et resultat av etablering av kampflybasen. Hvordan denne trafikken vil fordele seg vil trolig
være avhengig av bl.a. destinasjon på fosen samt kapasitet i systemet. En utbedring av Fosenveiene er også
oppgitt å kunne påvirke trafikkmønsteret. I denne forbindelse er det naturlig å anta at en tunnel i stor grad vil
kunne påvirke trafikkmønsteret. Hva effekten av ny kampflybase på Ørland vil bli vet man foreløpig ikke
noe om.
Statens vegvesens håndbok N500 Vegtunneler beskriver prosjektering og utforming av tunneler. Det er her
oppgitt at tunnelutformingen skal være basert på trafikkmengde, oppgitt som den årsdøgntrafikken (ÅDT20)
som kan forventes 20 år etter at tunnelen er åpnet for trafikk. Det er ikke gjort beregninger av forventet ÅDT
20 år fram i tid. Til tross for noe ulikheter i forventet ÅDT i 2016 (basert på fergestatistikk og beskrivelser i
konkurransegrunnlag for anskaffelser av fergetjenester i det aktuelle området), er det antatt at ÅDT 20 år
fram i tid, dvs. ÅDT(20) ikke vil overstige 4000 som er grenseverdi mellom dimensjoneringsklasse H2/H3
og H4, selv med økt trafikk i forbindelse med ny kampflybase. Dette beskrives nærmere i kapittel 5.2.
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4.2 Tunnelutforming
Dimensjoneringsklasser for vegtunneler er vist i figur 7 og er felles for nasjonale hovedveger og øvrige
hovedveger.

Figur 7 Tunnelprofiler som skal benyttes for ulike dimensjoneringsklasser (fra SVVs håndbok N500
Vegtunneler, tabell 3.2)
Med bakgrunn i beskrivelser av ÅDT i kapittel 5.1 er det valgt dimensjoneringsklasse for denne tunnelen til
H3, og dimensjoneres for 90km/t men skiltes til samme hastighet som tilførselsvegene (antatt 70 eller
80km/t). Videre gir dette tunnelprofil T9,5. Tunnelprofil med angitte mål er vist i figur 8.

Figur 8 Skjematisk tunnelprofil (vist med eksempel på veggelement og føringskant av betong, figur 3.1 i N500)
PROSJEKTNR

PROSJEKTNOTATNR

VERSJON

102014412

102014412‐1

2.0

12 av 37

Aktuelle mål for tunnelprofil T9,5 er gitt i tabell 1 og 2.
T9,5
Total bredde (Bt)
9,5m
Kjørebanebredde (Bk)
7,0m
Senterhøyde veggradier (Yv)
1,570m
Veggradius (Rv)
4,790m
Senteravstand veggradier (X)
0,450m
Senterhøyde hengradius (Yh)
1,213m
Hengradius (Rh)
5,212m
Tabell 1 Geometriske mål for tunnelprofil T9,5 (fra tabell 3.3 i N500)
T9,5
Teoretisk sprengningsprofil, areal (AS)
66,62m2
Teoretisk sprengningsprofil, buelengde (BS)
21,04m
Normalprofil, areal (AN)
53,61m2
Normalprofil, buelengde (BN)
18,46m
Tabell 2 Tunneltverrsnittsdata for tunnelprofil T9,5 (fra tabell 3.4 i N500)
Det kan være aktuelt å drive et tverrsnitt som har utvidelse i den ene siden for å tilpasse til kabelplassering.
Med bakgrunn i forventet ÅDT på den aktuelle strekningen, klassifiseres tunnelen som en klasse B tunnel
som vist i figur 9 nedenfor. Tunnelklassene bestemmer krav til hvilke sikkerhetstiltak og
sikkerhetsutrustning som skal legges til grunn.
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Figur 9 Tunnelklasser (fra SVVs håndbok N500 Vegtunneler, figur 4.1)
Videre beskriver håndbok N500 ulike krav til tunneler i de ulike tunnelklassene. Dette omtales nærmere i
kapittel 6.
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5 Krav og retningslinjer
5.1 Krav til undersjøiske vegtunneler
Krav og retningslinjer for prosjektering og bygging av tunneler er gitt i Statens vegvesens håndbok N500
Vegtunneler (november 2016). Med bakgrunn i denne utarbeidet en oversikt over hvilke momenter som må
vektlegges og hvilke krav som må hensyntas i forbindelse med videre planlegging av tunnelen.
Krav i SVVs håndbok N500 er listet opp i tabell 3 nedenfor.

1

Element

Krav iht. Håndbok N500

Trafikkmengder

Dimensjoneringsklasse og tunnelklasse med tilhørende krav bestemmes av strekningens
årsdøgntrafikk (ÅDT). Trafikkmengden skal angis som den ÅDT som forventetes 20 år
etter at tunnelen er åpnet for trafikk, dvs. ÅDT (20).

2

Kontroll og
kvalitetssikring
etter Eurokode 7

3

Horisontalkurvatur

4

Vertikalkurvatur

5

Overdekning

6

Sikt

7

Portaler

Det foreligger ikke beregnet ÅDT (20) men med bakgrunn i antatt ÅDT i 2016 (basert på
fergestatistikk og beskrivelser i konkurransegrunnlag for anskaffelser av fergetjenester i
det aktuelle området) er det forventet at ÅDT (20) vil ligge mellom 300 og 4000 som er
området for dimensjoneringsklasse H3 (90km/t) og tunnelklasse B. Se også pkt. 8.
Undersjøiske tunneler skal prosjekteres og bygges ihht. Geoteknisk kategori 3.
Dette innebærer uavhengig kontroll ifm. planleggings- og prosjekterings-forutsetninger,
omfang av geologiske forundersøkelser, sikkerhetsnivå, beregninger, tegninger,
kontrollplaner etc. (kap. 2.3).
Krav gitt i SVVs håndbok N100. Krav til breddeutvidelse i kurver med radius mindre
enn 500m skal være som for veg i dagen. Det vises til tabell C.4 i N100 for nærmere
info.
Tunnel skal bygges med stigning ≤ 5% (kap. 3.2.3).
For tunneler med stigning på mer enn 3% skal det treffes ekstra og/eller forsterkede
tiltak for å forbedre sikkerheten på grunnlag av en risikoanalyse (ref.
tunnelsikkerhetsforskriftens vedlegg 1)
Undersjøiske tunnelprosjekter skal planlegges ut fra et krav til minste bergoverdekning
på 50m (kap. 2.1)
Krav til sikt i tunneler er gitt i tabell 3.1 i N500.
For tunneler i dimensjoneringsklasse H3 er stoppsiktkrav 148m for flat veg, 165m ved
maks fall 5% på vegen og 135m ved maks stigning 5%.
Portaler skal prosjekteres ihht. SVVs håndbok N400.
Portal skal føres tilstrekkelig lang ut fra påhugget slik at den tar imot nedfall av stein og
is. Lengden på frittbærende del utenfor tilbakefyllingsmasser skal være minimum to
meter. Portalen skal avsluttes med en fritt oppstikkende, vertikal krage på minimum
300mm. Minste bergoverdekning på påhuggsflaten bør være 3m. Det vises til SVVs
håndbok N400 for nærmere info.
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8

Element

Krav iht. Håndbok N500

Tunnelprofil

Tunnelprofil defineres ut fra vegens dimensjoneringsklasse gitt i håndbok N100.
Her er det valgt dimensjonerings-klasse H3, noe som gir tunnelprofil T9,5. (se også pkt.
1) Det omfatter en total bredde på 9,5m, kjørebanebredde på 7m og normalprofil
53,61m2.

9
10
11
12
13
14

Gang- og
sykkeltrafikk
Tunnelklasse
Havarinisjer
Snunisjer
Nisje for
nødstasjon
Nisje for teknisk
bygg

15

Teknisk bygg

16

Pumpestasjon

Det kan være aktuelt å drive et tverrsnitt som har utvidelse i den ene siden for å tilpasse
til kabelplassering. Det kan også være aktuelt å utvide tverrsnittet for å gi plass til
forbikjøringsfelt i stigningene.
Gang- og sykkeltrafikk i tunneler lengre enn 2 km skal godkjennes av vegmyndighet.
Dette vurderes som uaktuelt.
Tunnelklasse B for ÅDT 300-4000 (figur 4.1). Se også pkt. 1.
Det stilles krav til havarinisje for tunnelklasse B med normalavstand 500m (tabell 4.2).
Det stilles krav til snunisjer for tunnelklasse B i tunneler >4km.
I tunnelklasse B skal normalavstand for snunisjer være 2000m (tabell 4.2).
Det skal bygges nisje for kiosk til nødstasjon i tilknytning til havarinisjer (kap. 3.5.3). Se
også pkt. 28. (nødstasjon)
Teknisk bygg skal plasseres i egen nisje med tett vegg mot trafikkrommet. Nisjen bør
plassers i forbindelse med havarinisje. Plassbehov med vurdering av framtidige
oppgraderingsbehov skal avklares i plan-/prosjekteringsfasen (kap. 3.5.2).
Teknisk rom og tavlerom skal ha temperatur tilpasset det utstyret som installeres.
Inneklima skal være tørt uten forekommende korrosive eller forurensende stoffer med
ubetydelig mengde støv som sikrer kapslingsgrad IP2X. Der det installeres kjøleanlegg
for å holde riktig driftstemperatur skal det være et system for automatisk varsling dersom
kjøleanlegget faller ut og dersom driftstemperaturen er utenfor intervallet 5°C til 25°C.
Tekniske bygg i tunneler skal bygges med et antall tekniske rom etter behov og det skal
tas hensyn til evt. framtidige utskiftninger og utvidelser. Ut fra krav til brannsikkerhet
skal tekniske bygg bygges i betong. Dører til teknisk rom skal ha brannmotstand El60 og
hvert av rommene skal være egne brannceller. Alle tekniske rom skal være utstyrt med
direktelinje til vegtrafikksentralen og varsellampe som aktiveres automatisk ved
hendelse som medfører stengning av tunnelen (kap. 9.1.5).
I tunneler med lavbrekk, der det er nødvendig å pumpe vannet ut av tunnelen, skal det
bygges pumpestasjon i lavbrekket.
Størrelse på pumpestasjoner(er) skal dimensjoneres ut fra type og mengde av utstyr og
beregnet lekkasjevolum.
Pumpemagasinene skal ikke har mindre totalvolum enn 24 timers innlekkasje. Pumpene
skal dimensjoneres med 50% reservekapasitet. Det bør legges til rette for at vannet kan
pumpes ut i begge retninger. I tillegg bør det i undersjøiske tunneler/tunneler med
lavbrekk, innenfor hver av tunnelportalene, plasseres en enkel pumpestasjon med
tilhørende kummer og sluk for å fange opp og pumpe ut overflatevann (kap. 8.5).
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17

Element

Krav iht. Håndbok N500

Drenasje/
overvann

Lekkasjevann i tunnel skal føres frostsikkert ut av tunnelen via drenssystemet. Det skal
etableres et separat system for overvann. Drenssystemet skal også ta hånd om grunnvann
og overflatevann fra forskjæring og portalområde (kap. 8.1.1).
Det skal benyttes en egen overvannsledning, i tillegg til drensledningen, fra et sted i
tunnelen der samlet lekkasje fører til at 50% eller mer av drensledningens kapasitet er
utnyttet. Drenssystemet i undersjøiske tunneler er utsatt for gjengroing. Drenssystemet
skal derfor overdimensjoneres med 50% eller mer i forhold til dimensjonerende kapasitet
i ikke-undersjøiske tunneler. Der fallet er under 10 ‰ bør kapasiteten økes med 100%.
Avstanden mellom kummer på samme ledning bør ikke overstige 80m. Drenssystemet
skal som hovedregel legges etter at tunnelen er ferdig drevet for å unngå tilslamming
(kap. 8.1.2).

18

Grøfter

19

Nødutgang

20

Kryss i
forbindelse med
tunnel

Ledninger for oppsamling skal ha innvendig diameter på minimum 150mm. På ledning
for oppsamlingssystem skal det monteres sandfang med største avstand 80m.
Sandfangene plassers fortrinnsvis midt mellom inspeksjonskummene på drensledningen
Av driftshensyn bør sandfang anleggs i eller ved havarinisje. Sandfang skal ha tett bunn.
Nødvendig kapasitet og utforming for sluk og oppsamlingssystem skal avklares i planog prosjekteringsfasen. Utforming og kapasitet skal også ta hensyn til dimensjonerende
utslipp av brannfarlige og giftige væsker basert på risikoanalyse som skal utføres kntytet
til transport av farlig gods (kap. 8.3.1).
Grøften bør plasseres i tilstrekkelig avstand fra tunnelveggen slik at fundamentering for
vann- og frostsikringskonstruksjoner og sikringsstøp kan utføres utenfor grøft i sålenivå.
I nedkant av lekkasjesoner skal det etableres en avskjæringsgrøft for at vannet i sålen
ikke skal kunne spre seg til tørre partier (kap. 8.2.1).
Ledningsfundamenets tykkelse skal være minimum 150mm under ledningens underkant
og slik at det blir minimum 100mm under muffen. Ledningsfundamentets bredde skal
være minst 1,5 ganger ledningens nominelle diameter eller minst lik ledningens
utvendige diameter pluss 200mm. Det kriteriet som gir størst bredde skal velges. Dersom
frostmengden i tunnelen FDimT(h°C) er større enn 6000h°C skal denssystemet frostsikres
med isolasjon eller tilstrekkelig dyp grøft (kap. 8.2.2).
Tunnelsikkerhets-forskriftene stiller krav til etablering av nødutganger for tunneler med
lengde >10km med ÅDT > 4000. Det stilles ikke krav til nødutganger for tunnelklasse B.
Dvs. ikke nødvendig å etablere nødutganger i dette tilfellet.
Kryss skal ikke anlegges i tunnel. Krav til avstand mellom kryss utenfor tunnel og
tunnelåpning er gitt i SVVs håndbok N100. Ikke aktuelt.
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Strømforsyning

Alt utstyr som benyttes skal være i samsvar med Forskrift om elektrisk utstyr (FEU).
Elektriske anlegg skal ikke sende ut elektromagnetisk stråling som kan eller vil påvirke
nødkommunikasjon og/eller kringkasting i tunnelen. Dimensjonerende brukstid skal
vurderes for de enkelte utstyrskomponenter, basert på betraktninger omkring
brudstidskostnader. Etter tunnelen er ferdig utrustet skal det minimum være to ledige
trekkerør med dimensjon 110mm og tre ledige trekkerør med dimensjon 40mm for
framtidig bruk (kap. 9.1.1).
Kabler som benyttes i tunnel skal være definert innenfor kabelklassene 1, 2 og 3 definert
av SVV, avhengig av hvilke krav som settes. Kabler skal under normal bruk ikke varig
belastes høyere enn 80% av kablenes strømføringsevne. Kablers skjøter og
endetilkoblingspunkter skal beskyttes mot vanninntrengning og korrosjon. Kabler lagt i
egen kabelgrøft gir best beskyttelse mot brann og eliminerer skader ved påkjørsel.
For åpen forlegning av kabler skal det skilles mellom kabler som forsyner utstyr som
skal fungere i en brannsituasjon (kabelklasse 3) og kabler til ikke-kritisk utstyr
(kabelklasse 2). Kabler skal merkes for å skille de enkelte kabelklasser. Kabelklasse 3
bør ha fargekoding. Kabler i tunnelen skal seksjoneres slik at eventuelt brudd på en eller
flere kabler ikke får unødige konsekvenser (kap. 9.1.4.1).

Belysning

Der det ligger til rette for det skal strømforsyningen sikres ved uavhengig forsyning fra
begge tunnelmunninger (kap. 9.2).
Vegtunneler med lengde over 100m skal belyses ihht. krav gitt i kap. 9.3.2. Det skal
foretas lysberegninger før installasjon av et belysningsanlegg.
Krav til midlere kjørebaneluminans (ÅDT<4000, 80km/t) (kap. 9.3.2.1)
Inngangssone dag: 3%
Indre sone dag: 2,00 cd/m2
Alle soner natt: 1,00 cd/m2
Alle soner kl. 00-05: 0,5 cd/m2
Tunnelveggene skal belyses i 2m høyde. Gjennomsnittlig belysningsstyrke på denne
delen av veggen skal ikke være lavere enn 60% av gjennomsnittlig belysningsstyrke på
nærmeste kjørefelt (kap. 9.3.4).

23

Sikkerhetslys

Havarinisjer og snunisjer skal belyses særskilt slik at de visuelt skiller seg ut fra tunnelen
for øvrig. Dette skal gjennomføres ved å montere ekstra, veggmonterte lysarmaturer i ca.
3,5m høyde i nisjene. Lysfarge skal være den samme som tunnelbelysningen for øvrig
(kap. 9.3.5).
Sikkerhetslys skal arrangeres slik at hver fjerde armatur (eller armaturpar) i
nattbeløysningen fortsetter å lyse i minimum 60 minutter etter t hovedstrømmen til
tunnelen har falt ut. Minste avstand mellom armaturene/armaturparene bør være 50m.
(kap. 9.3.6)
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Ventilasjon

Ventilasjonsanlegg skal installeres i tunneler med lengde over 1000m når ÅDT er
>1000. Ventilasjonsanlegget skal dimensjoneres for brann og for beregnet
forurensningsnivå 10 år etter åpningsåret. Luftkvaliteten skal overvåkes med måleutstyr
for CO2 og måleutstyr for NO2 (eller NO). Dimensjonerende konsentrasjoner:
NOx: 10ppm, NO2: 1,5ppm, NO: 8,5ppm, CO: 50ppm, sikt: 1,0mg/m3 (kap. 9.4.1).
Avstanden mellom impulsventilatorene i tunnelens lengderetning bør være minst 60m
for å oppnå jevn og stabil luftstrøm mellom her vifte eller viftegruppe. Ventilatorene bør
monteres minst 30m fra start av havarinisjer og andre utvidelser i tunnelprofilet. For å
unngå redusert virkningsgrad når to eller flere ventilatorer monteres i samme profil, bør
ikke senteravstanden mellom ventilatorene være mindre enn 2x diameter på viftehjulet.
Ved valg av impulsventilator skal det legges stor vekt på kostnader relativt til
dimensjonerende brukstid. Motorlager og viftehjul skal dimensjoneres for en brukstid på
minst 25 år uten behov for lagerskift eller avbalansering på grunn av slitasje eller
korrosjon. Ventilatorene skal ha sikker strømforsyning ved aktuelle temperaturer (9.4.3).
Ventilasjonsanlegget skal være reversibelt og skal dimensjoneres for å kunne styre
røyken i ønsket retning, basert på dimensjonerende brannbelastning (kap. 9.4.4.1).
I ettløpstunneler med toveis trafikk kan den velge fast ventilasjonsretning i driftsfasen,
eller den kan variere tilpasset dominerende trafikkstrøm og/eller naturlig trekk forårsaket
av klimatiske forhold. Ventilasjonsstyring som tillater varierende ventilasjonsretning i
driftsfasen skal avklares med lokale brannmyndighet med utgangspunkt i hva som er
mest hensiktsmessig i forhold til evakuering, redning og slukking (kap. 9.4.4.2).

25

Skilt og signaler

26

Nødstrøm-system

Valg av brannklasse til ventilatorene skal vurderes for hver enkelt tunnel ut fra
dimensjonerende branneffekt (kap. 9.4.4.3).
Alle skilt i tunnelen skal være godt synlige (belysning eller fullgrafiske skilt). Skilt for
nødtelefon og brannskokningsapparat skal være tosidig. Snunisjer i tunnel skal merkes
med 2-posisjonsskilt (kap. 5).
Tunneler skal være utstyrt med rødt stoppsignal foran tunnelåpningene (kap. 5.3).
Nødstrømsystem skal være basert på en overordnet tverrfaglig risikovurdering og skal
utføres etter Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg med NEK 400. For å sikre
trafikantene i tunnelen ved strømutfall og teknisk svikt skal følgende utstyr være bygget
som nødstrømsystem: styrings, regulerings- og overvåkingssystemer skal fungere i en
nødsituasjon, rødt stoppblinksignal, fjernstyrte bommer for stengning, rømningslys,
nødtelefon, serviceskilt (se kap. 5.2) og radio- og kringkastingsanlegg.
Hvorvidt ventilasjonsanlegget eller deler av dette skal ha nødstrømsforsyning avgjøres i
hvert enkelt tilfelle, bl.a. ved å vurdere evakueringstiden, brannvesenets behov i forhold
til innsats, strømforsyningssikkerhet etc.
Nødstrømsforsyning for nødnett (4.3.3) skal sikre utstyret minimum 8 timers driftstid
(230 V UPS). (kap. 4.3.2.1).
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27

Rømningslys

Rømningslys skal ha egen strømforsyning. Skal plasseres i høyde maks. 1,5m over
kjørebanen. For tunneler med lengde <5km skal lysene monteres med innbyrdes avstand
mellom lyspunktene på 25m. For ettløpstunneler med lengde > 5km skal det monteres
sammenhengende håndlist med ledelys. Minste opprettholdte lysstyrke for hvert av
lysene i alle retninger som de ses fra skal være 0,1cd x lysenes innbyrdes avstand.
Rømningslysene skal tennes automatisk ved fjerning av brannslokker, ved iverksetting
fra vegtrafikksentral eller fra nødstyreskap utenfor tunnelen. (kap. 4.3.2.2).

28

Nødstasjon

29

Slokkevann

30

Fjernstyrte
bommer for
stengning

31

ITV-overvåking

32

Høytalersystem

33

Nødnett og
radiokringkasting

34

Høydehinder
(avviser)

Rømningslys skal være knyttet til nødstrømssystem (kap. 4.3.2.1). Se også pkt. 26.
For tunnelklasse B skal et etableres nødstasjon hver 125m og utenfor hver tunnelåpning
(tabell 4.1). Hver nødstasjon skal inneholde en nødtelefon og to brannslokkere. Alle
nødstasjoner skal merkes med skilt. (kap. 4.3.2.3)
Det skal finnes vannforsyning i alle tunneler. Det skal finnes hydranter i nærheten av
portalene og innvendig, med mellomrom som ikke skal overstige 250m. Dersom
vannforsyning ikke er tilgjengelig skal det sikres at tilstrekkelig vannmengde er
tilgjengelig på annen måte, for eksempel bed bruk av tankbil. (kap. 4.3.2.4).
Ikke krav, men kan vurderes (tabell 4.1).
Fjernstyrte bommer for stengning av tunnel bør plasseres minimum 100m fra
tunnelåpning for å sikre plass ved evt. evakuering, røykutvikling etc. Fjernstyrte bommer
skal aktiveres i kombinasjon med rødt stoppsignal, benyttes sammen med intern TVovervåking (IVT) og kunne betjenes manuelt på stedet. Bommen skal være så lang at den
sperrer det/de aktuelle felt, men slik at det er mulig å kjøre ut av tunnelen (kap. 4.3.2.5).
Krav i tunneler >3km og ÅDT>4000 og i tunneler >5km og ÅDT>300 (tabell 4.1).
For tunneler i tunnelklasse B med lengde >5km installeres ITV-anlegg med avstand
mellom kamerapunktene på 125m (kap. 4.3.2.6).
Krav i tunneler med lengde >5km i tunnelklasse B/ÅDT>300. Utstyret monteres i
forbindelse med havarinisjer. Høytalersystemet krever tilknytning til vegtrafikksentralen
(kap. 4.3.2.7).
Krav i alle tunnelklasser (tabell 1).
Vegmyndighetene har ansvaret for at det blir etablert nødnett og kringkasting i alle
vegtunneler lengre enn 500m. Som felles antenneanlegg for nødnett og kringkasting skal
det benyttes strålekabel. Strålekabelsegmenter skal mates med nødnett/krinkastingsanlegg fra hver ende, og hver enhet i nødnett-/krinkastingsanleget som
forsyner et strålekabelsegment skal være i stand til å mate hele segmentet alene.
Tekniske data for strålekabler og koaksial matekabler skal spesifiseres for hver enkelt
tunnel. Strålekabler og matekabler som benyttes i tunneler skal tilfredsstille krav for
kabelklasse 2 (kap. 4.3.3).
Skal monteres i alle tunnelklasser. Plasseres før innkjøring til tunnelen slik at det hindrer
for høye kjøretøy å kjøre inn i tunnelen. (kap. 4.3.2.8).
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35

Arbeider foran
stuff og
stabilitessikring

36

Vann- og
frostsikring

Det skal utarbeides en egen sprengnings- og sikringsplan for å sikre god kontur og
stabilitet i forbindelse med etablering av forskjæring og påhugg (kap. 6.1).
Sonderboring skal benyttes der det er behov for å skaffe opplysninger om bergkvalitet og
vannlekkasjer foran stuff. Sonderboring utføres som slagboring eller kjerneboring. Det
skal gjennomføres systematisk sonderboring i undersjøiske tunneler under kote 0
(sålenivå). Start sonderboring vurderes spesielt og skal starte minimum 25m før kritisk
område. Sonderborhull i undersjøiske tunneler skal også bores over tunnelheng.
Sonderboring skal utføres med Measurement while drilling (MWD) og
boreparametertolkning (kap. 6.2.1).
Forinjeksjon skal benyttes for å bl.a. ha kontroll på vannlekkasjer inn i tunnelen. Det skal
benyttes sementbaserte injeksjonsmidler (kap. 6.2.2).
Sikringsklasser, med sikringsomfang og sikringsmetoder, skal bestemmes ved hjelp av
bergmasseklasser i henhold til Q-metoden. Kontroll av utført permanent sikring skal
utføres i henhold til Eurokode 7 (NS-EN 1997-1) før tunnelenkles med vann- og
frostsikring. Eventuell supplerende sikring skal utføres og dokumenteres (kap. 6.3.1).
Geologisk kartlegging skal utføres i hele tunnelens lengde og i hele tunnelprofilet.
Bergart, strukturer, sprekkegeometri, bruddsoners orientering og bredde og evt. leire skal
registreres. Spenningsforhold og vannlekkasjer skal vurderes og registreres (kap. 6.3.2).
For undersjøiske tunneler skal det utarbeides en egen prosedyre for beredskap på
anlegget for kunne håndtere rasutvikling, vanninnbrudd og for raskt å kunne foreta
injeksjon (kap. 6.4).
Vegtunneler skal sikres mot vann og is. Det skal ikke være lekkasjevann eller isdannelse
i trafikkrommet, i nødutganger, i nisjer til tekniske bygg eller i ventilasjonssjakter.
Lekkasjer i vegger og heng skal samles opp ved at det monteres en vanntett avskjerming
som fører vannet ned til grøft og frostfritt ut av tunnelen via drenssystemet. Over gitte
frostmengder skal avskjerming/hvelvet isoleres.
Vann- og frostsikringskonstruksjoner skal være godkjent av Vegdirektoratet. Det gjelder
også modifikasjoner av allerede godkjente konstruksjoner. Seksjoner med vann- og
frostsikring skal endetettes mot tunnelvegg og andre konstruksjoner i tunnelen.
Konstruksjonen skal bygges opp slik at kuldebroer unngås (kap. 7.1).
Frostisolasjon for vann- og frostsikringshvelv skal dimensjoneres etter F10 (h°C) og
korreksjonsfaktor maks. for verdier mellom 1,0 og 1,5. For tunneler med lengde over
500m skal frostinntrengningne vurderes i hvert enkelt tilfelle. I følge SVVs håndbok
N200 vedlegg 2 er frostmengden i Ørland kommune 5000 h°C (F10) (kap. 7.2).

37

Sikring av
brennbart
materiale

Aktuelle konstruksjonstyper er membraner (plastmembran, asfaltmembran), hvelv av
betongelementer, kontaktstøp med membran, hvelv av PE-skum og sprøytebetong (kap.
7.4).
Ved bruk av brennbare isolasjonsmaterialer (se kap. 7.4.1) skal betong, sprøytebetong,
prefabrikerte betongelementer eller støpt betong benyttes som brannbeskyttelse.
Overlapper, endetettinger og plateskjøter skal ha spesifisert tykkelse av betong på alle
punkt. Strekninger med brannsikret brennbart materiale skal seksjoners til berg eller
brannsikker konstruksjon ca. hver 250m. Tekniske bygg skal brannsikres (kap. 4.4.3).
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38

Vegfundament og
vegdekke

39

Skulder

40

Materialkvalitet

Dimensjonering av vegoverbygning og evt. frostsikring i tunnel er beskrevet i SVVs
håndbok N200. Vegoverbygningen skal sikres mot telehiv og isskjøving (kap. 8.6.1).
Teoretisk sprengningsprofil skal leggs på et nivå som gir plass til valgt vegoverbygning,
og skal ha fall mot grøft på minst 3%. På rensket tunnelsåle skal det bygges opp til
planum med godt drenerende materialer i bæreevnegruppe 1. For krav til tykkelse,
materialvalg og utførelse av forsterkningslag, bærelag og dekke vises det til SVVs
håndbok N200 (kap. 8.6.2). Bruk av egnede stedlige masser må vurderes.
Skulder er betegnelsen på den del av vegen som ligger utenfor kantlinjen. Opphøyd del
av skulder skal utføres med kantstein og med asfalt eller betongdekke, med minimum
5% fall mot kjørebanen. Kantstein skal være lav og ikke-avvisende og plasseres minst
0,25m fra kjørebanekant. Kantstein plasseres på bindlaget i vegoverbygningen (kap.
3.4.7).
Kabelstiger, festebolter, ventilasjonsvifter, lysarmatur, nødstasjoner, skilt, dører, rammer
og håndtak skal leveres i rustfritt stål. Festemateriell skal være i rustfritt stål. Unntak fra
dette er LED-armaturer dersom det etableres galvanisk skille mellom armatur og
kabelstige, og ventilasjonsvifter som er tilsvarende korrosjonsbeskyttet på annen angitt
måte (kap. 9.1.2).
Forankringsbolter og tilpassede festedetaljer skal være enten i rustfritt stål, eller
korrosjonsbeskyttet stål. Rustfritt stål i henhold til NS-EN 10088 skal være av kvalitet
1.4401 eller 1.4404. Korrosjonsbeskyttelse skal utføres med varmforsinking og
pulverlakkering. I saltvannssonen i undersjøiske tunneler skal forankringsbolter og
festedetaljser bestykkes spesielt. Dette utføres ved enten 1) bruk av rustfritt stål av type
1.4462 eller 2) boltedimensjon minimum 20mm kombinert med to lag pulverlakk og
sinkbelegg. Skader i belegg på bolter og festemateriell skal repareres, med mindre de bli
omhyllet av sementmørtel (kap. 7.4.3).

For bergsikring med sprøytebetong skal det benyttes betongkvalitet B35 og minimum
tykkelse 80mm (tabell 6.1).
Tabell 3 Krav i SVVs håndbok N500 Vegtunneler
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5.2 Muligheter for fravik fra krav
Statens vegvesens håndbok N500 Vegtunneler gjelder alle typer vegtunneler på offentlig veg, og er hjemlet i
forskrift til veglovens §13. I henhold til denne forskriften skal vegnormalene gjelde all planlegging av veger
og gater på det offentlige vegnettet. Statens vegvesen kan fravike vegnormalene for riksveger, mens for
fylkesveger og kommunale veger er denne myndigheten tillag henholdsvis Fylkeskommunen og kommunen.
Vardøtunnelen var den første undersjøiske tunnelen som ble bygget i Norge og åpnet i 1983. Siden den gang
er det bygget ca. 35 undersjøiske vegtunneler i Norge. Dagens krav til maks 5% stigning baseres på EUdirektivet om tunnelsikkerhet og er beskrevet i tunnelsikkerhetsforskriften
(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-05-15-517) som trådde i kraft 2007-05-15. Det er før denne
tid, men også etter, bygget flere undersjøiske tunneler med stigning brattere enn 5%. De to undersjøiske
tunnelene ut til Hitra og Frøya er eksempelvis begge bygget med 10% helning.
Statens vegvesen beskriver at mer enn 5% stigning ikke skal være tillatt i nye tunneler, med mindre ingen
annen løsning er geografisk mulig. Har opplyses det videre at det spesielt gjøres unntak for undersjøiske
tunneler. Flere tunneler i Norge har fått dispensasjon til endret stigningsforhold, deriblant Nordøyvegen på
nordvestkysten for Ålesund.
Statens vegvesen har utarbeidet en oversikt over maksimum tillatt stigningsgrad for undersjøiske tunneler og
tunneler det gis dispensasjon for. Dette er gjengitt i tabell 4 nedenfor. Tunneler av lokal karakter og med små
trafikkmengder i tillegg til bytunneler utenom det overordnede vegnettet kan bygges med stigning opp til
10%. Men dette må avklares med Vegdirektoratet i hvert enkelt tilfelle.
Toveis trafikk
ÅDT (20)
0-1500
>1500
<15 000
Maks. stigning
8%
7%
7%
Tabell 4 Maksimum stigningsgrad for undersjøiske tunneler (SVV, 2006)

Ensrettet trafikk
>15 000
6%

Som kommentert tidligere har Vegdirektoratet tidligere gitt godkjenning til å benytte 7% helning, bl.a. for
Nordøyvegen, hvor forventet trafikkgrunnlag er tilnærmet det samme som for dette prosjektet. Det er derfor
grunn til å tro at det kan være mulig å få dispensasjon til å bygge tunnelen med 7% stigning.
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6 Erfaringer fra andre tunnelprosjekter
6.1 Hitratunnelen
Som beskrevet i kapittel 3.1 er området dekket av flere større svakhetssoner, deriblant Snåsaforkastningen.
Hitratunnelen ble åpnet i 1994 og er en 5645m lang undersjøisk tunnel som krysser denne forkastningen.
Tunnelen er bygget med 10% stigning og 3 kjørefelt.
Det har ikke vært mulig å oppdrive noen sluttrapport fra dette prosjektet, kan hende ble det aldri utarbeidet
noen heller. I følge kilder i Statens vegvesen var det tørt og ikke spesielt utfordrende å krysse
forkastningssonene. Bergsikringen i dette området er beskrevet som normal, men med bakgrunn i
breddeutvidelse for havarilomme samt kryss med pumpesump og snunisje i området der tunnelen krysset
Snåsaforkastningen, er det her utført systematisk bergsikring med 15cm sprøytebetong og tett mønster med
8m lange (Ø32) fullt innstøpte bolter. SVV oppgir videre at den dårligste delen av sonene ikke var tykkere
enn ca. 20m. Det var forøvrig en markert overgang fra godt berg på fastlandssiden til dårlig berg i
forkastningen, deretter en lengre strekning med "halvdårlig " berg. Det ble utført støp på stuff ved to separate
salver ca. 300m nord for lavbrekket.
Statens vegvesen har gjennomført sikkerhetsinspeksjon i Hitratunnelen i desember 2016, og det ble herfra
rapportert om at det ser ut til å være forboltet over ei strekning på ca. 75-100m like nord for lavbrekket.
Dette er området like ved ei havarilomme samt kryssområde for pumpesump og snunisje. Det er videre
opplyst om at det kan se ut til at det ble benyttet normal salvelengde, og det antas derfor at det er benyttet
forbolter med lengde 8m. Forbolter benyttes som bergsikring i områder med dårligere bergmassekvalitet. I
dette tilfellet er det opplyst om at forboltene har en avstand på ca. 40cm. Det er grunn til å tro at mye av
årsaken knyttet til bruk av forbolter i størst grad har sammenheng med profilutvidelse og store spenn i
tunnelen i dette området. Videre har SVV opplyst om at det er benyttet forbolting ved tre salver helt i starten
av tunnelen. Områdene som er forboltet framstår som tilnærmet helt tørre.

6.2 Garten‐Storfosna
Undersjøisk tunnel fra Storfosna til Garten har i flere år vært under planlegging, men har så langt ikke
kommet til utførelse. Her foreligger det en godkjent reguleringsplan hvor det er beskrevet stigning på 8% og
10%. I oktober 2016 ble sluttrapport for realisering av fastlandsforbindelsen mellom Garten og Storfosna lagt
fram. Fylkestinget i Sør-Trøndelag vedtok 2016-12-14 å imøtekomme søknaden fra Ørland kommune om å
få ta over prosjektet. Dette vedtaket omfatter bl.a. en forutsetning knyttet til at Ørland kommune innhenter
godkjenning fra Vegdirektoratet vedr. stigningsforhold i tunnelen før en evt. realisering av prosjektet
(http://www.fosna-folket.no/samferdsel/2016/12/14/Her-f%C3%A5r-%C3%98rland-endelig-ja-til%C3%A5-bygge-undersj%C3%B8isk-tunnel-13930118.ece). Det er gjennomført en risikoanalyse knyttet til
bl.a. stigningsforholdene i tunnelen, og det er prosjektets mål å kunne prosjektere videre med minst 8%.
Verd å nevne er et vedtak fra 2011 om at kommunal vannledning skal legges i tunnelen. Kommunen har nå
fått oversendt sluttrapporten og det er nå opp til kommunen og til slutt fylkestinget å avgjøre om tunnelen vil
bli realisert (http://www.fosna-folket.no/samferdsel/2016/10/18/Et-skritt-n%C3%A6rmereundersj%C3%B8isk-tunnel-13660993.ece).

6.3 Nordøyvegen
Nordøyvegen er et prosjekt på Fv695 i Møre og Romsdal, som vil gi fastlandsforbindelse for ca. 2900
mennesker på Lepsøya, Haramsøya, Skuløya/Flemsøya og Fjørtofta i Haram kommune og Harøya og
Finnøya i Sandøy kommune. Til sammen er det ca. 10 000 innbyggere i Haram og Sandøy kommune, og
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vegprosjektet vil knytte disse nærmere sammen i tillegg til å redusere transportkostnader og gi et mer
fleksibelt transportsystem både for private og næringslivet. Nordøyene har i dag to fergesamband og et
hurtigbåtsamband.
Prosjektet omfatter tre tunneler med lengder 3500m, 5730m og 3680m. Konsekvensutregning og
kommunedelplan for prosjektet er gjennomført og ble godkjent i 2006.
For disse tunnelene er det i reguleringsplanene beskrevet stigning i tunnelen på 8% og 10%. Dette er
vesentlig brattere enn det som tillates i dag.
Det er i etterkant av reguleringsplanene utarbeidet en ekspertrapport fra Oslo Economics som i stor grad har
slått beina under en rekke av kostnadsoverslagene Statens vegvesen har gjort. Likevel vedtok Fylkesutvalget
i Møre og Romsdal i november 2016 enstemmig å gå inn for å bygge Fv 659 Nordøyvegen. Formelt skal
Fylkestinget gjøre det endelige vedtaket på budsjettmøte i desember 2016, men med bakgrunn i enstemmig
vedtak i Fylkesutvalget er dette forventet å være en ren formalitet.
Innvendingene i rapporten fra Oslo Economics omfattet i hovedsak beregninger av fergesubsidier og renter. I
tillegg til dette er det gjort beregninger av ekstrakostnader som følge av at stigningene i de planlagte
tunnelene på Nordøyvegen er for bratt. Stigningen er nå redusert fra 10% og 8% til 7%, noe som innebærer
dispensasjon fra dagens krav om maks 5% stigning. Byggestart forventes i 2018.
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7 Kabler i tunnel
I dag finnes det en rekke prosjekter rundt om i verden der man har kabler i tunneler; eksempelvis i London,
Singapore og Stockholm. Dette er gjennomgående spesielle tunneler for det ene formål å før kabler gjennom
tett bebygde strøk der andre løsninger ikke er formålstjenlig.

Figur 10 Plassering av kabler i tunnel i Singapore
Figur 10 viser hvordan man legger kabler i tunnel i Singapore. Det finnes også løsninger for å legge kabler
på dedikerte "racks", men dette vil kunne være i konflikt med en kombinert løsning med vegtunnel og
kabeltunnel. Det mest gunstige vil trolig være å benytte den delen av tunnelen som ligger under vegkroppen,
til side for selve kjørebanen samt sikre adkomst ved å anlegge mannhull/inspeksjonskummer langs
kabeltraseen.
Normalt fremføres høyspentkabler i norske vegtunneler, men dette er dog ikke samme spenningsnivå som
kreves for en høyspentkabel av den typen det er snakk i dette tilfellet, der 420kV kabler skal frem. Typiske
høyspentkabler i vegtunneler har spenningsnivåer rundt 20 til 60kV, se figur 11.

PROSJEKTNR

PROSJEKTNOTATNR

VERSJON

102014412

102014412‐1

2.0

26 av 37

Figur 11 Plassering av høyspentkabler i vegtunnel
For en fremtidig kabelforbindelse mellom Norge og England er det sett på bruk av tunnel for fremføring av
kabler over en del av strekningen mellom Hylen og Kvilldal, konseptet er vist i figur 12.

Figur 12 Eksempel på kabelframføring i Hylstunnelen, kapasitet inntil 1400MW (Statnett, 2001)
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SINTEF har så langt ikke gjort særskilte vurderinger for plassering av høyspentkablene som skal legges
gjennom tunnelen. Som nevnt er det neppe noen god løsning at de legges på hyller ("racks") langs
tunnelveggene, eller på kabelbroer i tunneltaket.
SINTEF har vært i kontakt med Nexans vedr. høyspentkabler i vegtunneler. Tilbakemeldingen derfra er at
dette er fullt mulig. Det ble videre skissert to alternativer for plassering av kablene:
 de buntes sammen og legges i grøften i tunnelen
 de plasseres under vegkroppen, da med en avstand på ca. 1m.
Videre ble det opplyst om at dette gjelder alle høyspentkabler, uavhengig av spenningen.
Langs jernbanen ligger ulike kabler, deriblant høyspentkababler, plassert i kabelkanaler. Dette er
betongkasser med lokk som ligger parallelt sporet. En slik løsning gir enkelt tilgang til kablene, dersom det
blir behov for inspeksjon og vedlikehold. Ulempen er at de på denne måte er utsatt for bl.a. påkjørsel og
sabotasje.
Som beskrevet i pkt. 21 strømforsyning i tabell 3 gir kabler lagt i egen kabelgrøft best beskyttelse mot brann
i tillegg til at dette eliminerer skader ved påkjørsel. Med bakgrunn i dette er det mest sannsynlig å se for seg
en løsning med å legge høyspentkablene i vegkroppen godt under asfaltdekket. Det kan for eksempel
vurderes om tunnelen prosjekteres og drives med 0,5-1m større høyde enn normalt for å gi plass til kablene. I
det tilleggsrommet som derved skapes kan man legge prefabrikerte betongkulverter, utformet for å føre en
eller flere kabler. Hvilket tilleggsrom som er nødvendig avhenger av hvilke krav som settes til avstand
mellom de ulike høyspentkablene.
Utforming, kostnad og konsekvenser for tunnelens størrelse når det gjelder fremføring av høyspentkabler må
man komme nærmere tilbake til når tunnelen skal prosjekteres. Her må plassering og allokering av plass i
tunnelen planlegges og koordineres med øvrige installasjoner. Men det kan på nåværende tidspunkt
imidlertid fastslås at framføring av høyspentkabler i en vegtunnel er mulig, og at dette ikke vil være noen
"show-stopper" knyttet til formålet å fremføre høyspentkabler i tunnelkryssingen på tvers av
Trondheimsfjorden mellom Fosen og Orkangerlandet.
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8 Forslag til grov tunneltrasé
Med bakgrunn i topografiske og geologiske forhold, trafikkmengder og krav i SVVs håndbok N500
Vegtunneler har SINTEF skissert et grovt forslag til trasé. Foreslått tunneltrasé omfatter to separate tunneler,
og områdene for aktuelle traseer er skissert i figur 13. Bakgrunnen for dette er ønsket om å etablere så kort(e)
tunnel(er) som mulig samt unngå områdene med dypest havnivå.

2

1

Figur 13 Aktuelle områder for tunneltraseer
Den i utgangspunktet største premissgiveren er kravet om 50 meter overdekning i tillegg til kravet om maks
stigning 5%. Det foreligger ikke detaljkunnskap om evt. løsmassetykkelser på bunnen.
Det kan se ut til, selv om man lar traseen runde nordover fra Agdenes, at man vil komme borti områder med
vanndyp på mellom 300 og 400m. Laveste punkt i tunnelen er foreslått plassert som vist i figur 14, med
antatt vanndybde 350m. Med bakgrunn i kravet om minst 50m overdekning vil laveste punkt i tunnelen ligge
400m.u.h.Videre legges det til grunn 5% stigning. Stigning angitt i prosent beskriver stigningen i
høydeforskjell i meter pr. 100 meters horisontal forflytning. Dvs. 5m opp for hver horisontale 100m. I dette
tilfellet må man opp 400m, noe som innebærer en horisontal forflytning, og dermed en lengde på tunnelen
fra laveste punkt på ca. 8000m.
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Forslag til tunneltrasé er angitt i blått i figur 14 og gir en total tunnellengde på 16km. Det gjøres
oppmerksom på at forslaget ikke omfatter endelig geometri, men er et forslag med bakgrunn i overnevnte
forhold. Tunnellengden er basert på jevn stigning fra tunnelens laveste punkt, og det er ikke gjort vurderinger
av om kravet til 50m overdekning vil være oppfylt langs hele traseen. Det er heller ikke gjort nærmere
vurderinger knyttet til påhuggssteder for tunnelen, annet enn at disse er forsøkt lagt i tilknytning til
eksisterende veg/infrastruktur.

Tunnelens laveste punkt

Figur 14 Skissert tunneltrasé med stigning 5% i område 1, total tunnellengde ca. 16km
For Nordøyvegen, som beskrevet i kapittel 7.3, er det i lagt opp til stigning 7% for tunnelen. Dette er brattere
enn hva som er omtalt som krav i SVVs håndbok N500. Dersom et fravik fra stigningskravet kan legges til
grunn for tunnelen i dette prosjektet, vil tunnellengdene reduseres betydelig. For tunnelen i område 1, vil det
med 7% stigning gi en anslått tunnellengde opp fra laveste punkt på ca. 5700m. Dette vil si en total
tunnellengde på ca. 11,4km, noe som er ca. 4,6km kortere enn ved 5% stigning. I kapittel 9.4 beskrives det
nærmere hva dette betyr for kostnadene.
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Figur 15 Skissert tunneltrasé med stigning 7% i område 1, total tunnellengde ca. 11,4km
Tilsvarende er gjort for kryssing av Stjørnfjorden. Her er vanndybden noe mindre, og laveste punkt i
tunnelen er foreslått plassert som vist i figur 16 med antatt vanndybde ca. 150m. Med bakgrunn i kravet om
minst 50m overdekning vil laveste punkt i tunnelen ligge 200m.u.h.Videre legges det til grunn 5% stigning.
Stigning angitt i prosent beskriver stigningen i høydeforskjell i meter pr. 100 meters horisontal forflytning.
Dvs. 5m opp for hver horisontale 100m. I dette tilfellet må man opp 200m, noe som innebærer en horisontal
forflytning, og dermed en lengde på tunnelen fra laveste punkt på ca. 4000m.
Forslag til tunneltrasé er angitt i blått i figur 16 og angir en total tunnellengde på ca. 8km. Det gjøres også
her oppmerksom på at forslaget ikke omfatter endelig geometri, men er et forslag med bakgrunn i overnevnte
forhold. Tunnellengden er basert på jevn stigning fra tunnelens laveste punkt, og det er ikke gjort vurderinger
av om kravet til 50m overdekning vil være oppfylt langs hele traseen. Det er heller ikke gjort nærmere
vurderinger knyttet til påhuggssteder for tunnelen, annet enn at disse er forsøkt lagt i tilknytning til
eksisterende veg/infrastruktur.
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Tunnelens laveste punkt

Figur 16 Skissert tunneltrasé med stigning 5% i område 2, total tunnellengde ca. 8km

Dersom en stigning på 7% kan legges til grunn, dvs. fravik fra kravet i SVVs håndbok N500, vil lengde på
tunnelen i område 2 også reduseres. Basert på forventet dyp som vist i figur 13 vil anslått tunnellengde opp
herfra bli ca. 2,85km, noe som gir en total tunnellengde på ca. 5,7km. Dette er en reduksjon i tunnellengde på
ca. 2,3km.

Figur 17 Skissert tunneltrasé med stigning 7% i område 2, total tunnellengde ca. 5,7km
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En oppsummering av tunnellengder i de to områdene med både 5% og 7% stigning er gitt i tabell 5.

Tunnel område 1

5% stigning

7% stigning

Ca. 16km

Ca. 11,4km

Tunnel område 2
Ca. 8km
Tabell 5 Oppsummering av tunnellengder

Ca. 5,7km
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9 Kostnadsanalyse
I foreliggende rapport er det valgt å gjøre et grovt overslag basert på tidligere kostnadsanalyser og
erfaringstall som SINTEF innehar. På et eventuelt senere tidspunkt vil det være naturlig å utføre et
kostnadsestimat basert på forventede mengder og kostnadselement for prosjektet spesifikt. Det foreligger
ikke datagrunnlag for å gjøre dette i pr. i dag.

9.1 Undersjøiske tunneler på Færøyene
SINTEF er involvert som rådgiver på 2 tunneler på Færøyene; "Eysturoyar- og Sandoyartunlar" med lengde
10,8km og 11,3km. To tilbud for alle "civil works" er nylig kommet inn, totalt ca. 1 900 mill DKK, som
utgjør ca. 2 318 mill NOK, det betyr ca. 105 000 NOK per lm.
I tillegg kommer alle installasjoner (ventilasjon, belysning og sikkerhetsutrustning) som grovt regnet
estimeres til 250 mill DKK, eller 14 000 NOK per lm. Totalt blir dette ca. 120 000 NOK per lm tunnel.
Fra kostnadsgjennomgangen før tilbud på Færøyene var kostnadsoverslaget fra 2015 på ca. 108 000 DKK
per lm som tilsvarer omlag 132 000 NOK per lm totalt for alle kostnader eks. finanskostnader.
For en av de to tunnelene ble løpemeter prisen estimert til 128 000 NOK med usikkerhet på +/- ca. 20%.

9.2 Åland
For et prosjekt på Åland gjorde SINTEF i 2015 et kostnadsoverslag som endte på ca. 115 000 NOK per lm
tunnel. Korrigert for prisvekst fra 2. kvartal 2015 til 3. kvartal 2016 med 3,7% (SSB, 2016) så gir det snaut
120 000 NOK per lm tunnel.

9.3 Noen norske tunnelprosjekter med kjennskap til kostnader
Resultatene etter beregning av pris pr. løpemeter tunnel på nye tunneler gis i tabell 6. Det er usikkert hva
prisene i disse prosjektene omfatter, dette gjelder spesielt kostnader relatert til vegentreprise og bomstasjon,
da de i utgangspunktet ikke skal være en del av beregningen av pris pr. løpemeter tunnel.
Tunnel

NOK pr. løpemeter

1 Ryatunnelen (basert på totalkost, ferdig 2011)
86 000
2 Solbakktunnelen (anslått kost. Entreprise 2012)
98 000
3 Bjarkøyforbindelsen (2013)
121 875
4 Ryatunnelen (anslått kost. Entreprise 2014)
96 500
Tabell 6 Beregnet NOK pr. løpemeter tunnel for noen tunnelprosjekt

Justert NOK pr.
løpemeter
95 890
106 722
128 578
99 009

Dette er priser justert til 2015-nivå, med ytterligere justering med 3,7% prisøkning får man følgende:
Ryatunnelen: 100 kNOK per lm
Solbakktunnelen (anslått kost entreprise): 110 kNOK per lm
Bjarkøytunnelen: 133 kNOK per lm
Ryatunnelen (anslått kost entreprise): 103 kNOK per lm
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9.4 Konklusjon
Det er mye som taler for at en kostnad per lm tunnel i dag for en tofelt tunnel T10,5 utstyrt på en nøktern
måte og i henhold til N500 for lavtrafikkerte tunneler ligger på ca. 130 kNOK +/- 20%.
Man kan lett la seg lure av skriverier om kostnadsoverskridelser som for eks. for Rogfast, men dette er en
tunnel med en overdrevent høy profil og dertil hørende ekstragavanse med relativt sett stor trafikkmengde.
Som beskrevet i kapittel 8 er det beskrevet to alternativer for tunnelene i område 1 og 2 (vist i figur 13), både
med 5% og 7% stigning. Legger man overnevnte kostnadsanslag til grunn med ca. 130kNOK pr lm med
tilhørende forventet usikkerhet på 20%, vil kostnadene for tunnelene bli som vist i tabell 7.
5% stigning

7% stigning

Kostnadsoverslag tunnel
med 5% stigning

Kostnadsoverslag tunnel
med 7% stigning

Tunnel område 1

Ca. 16km

Ca. 11,4km

2 080 mill NOK +/- 20%

1 482 mill NOK+/- 20%

Tunnel område 2

Ca. 8km

Ca. 5,7km

1 040 mill NOK+/- 20%

741 mill NOK+/- 20%

3 120 mill NOK+/- 20%
Tabell 7 Kostnadsoverslag for tunnelene (5% og 7% stigning)

2 223 mill NOK+/- 20%

Som det framgår av tabell 5 er det en stor kostnadsbesparelse dersom tunnelen kan bygges med stigning 7% i
stedet for 5%. SINTEF anbefaler derfor i det videre arbeidet at det ses nærmere på mulighetene for å få
dispensasjon til å prosjektere og bygge tunnelene med 7%, om mulig også 8% stigning.
SINTEF anbefaler at det gjøres nærmere undersøkelser knyttet til mulighetene for å søke fravik fra kravet
om maks 5% stigning. Tunnellengdene kan reduseres betraktelig dersom en stigning på 7% kan legges til
grunn. SINTEF anbefaler videre at dersom tunnelen utredes videre med 7% stigning, at det da legges inn et
ekstra kjørefelt gjennom tunnelen slik at det etableres forbikjøringsmuligheter oppover.
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10 Oppsummering
Det er viktig å påpeke at foreliggende notat er beskrivelser og vurderinger utført i en svært tidlig fase. I det
videre må arbeidet detaljeres nærmere, deriblant anbefales gjennomføring av aktuelle grunnundersøkelser.
I arbeidet med foreliggende notat framkommer ingen momenter som gjør at tunnel under Stjørnfjorden og
Trondheimsfjorden ikke lar seg gjennomføre. De topografiske forholdene i området medfører at tunnelene,
spesielt tunnelen som krysser Trondheimsfjorden (område 1 i figur 13) må ned på rundt 400m dyp for å
ivareta krav til nødvendig overdekning. De geologiske forholdene i området, med bakgrunn i forventede
svakhetssoner, kan komme til å by på utfordringer, men med erfaringer fra bl.a. Hitratunnelen vil disse trolig
ikke skape problemer for tunneldrivingen som gjør prosjektene ugjennomførbare. Det er heller ikke avdekket
hinder knyttet til å legge høyspentkabler i en vegtunnel.
Det finnes så langt SINTEF kjenner til ingen prognoser for forventet trafikkøkning som følge av bygging og
etablering av kampflybasen på Ørlandet. Men det må forventes økt trafikkmengde som følge av dette. Et av
hovedmomentene med tunnelprosjektet er synergier og samfunnsnytten som kan skapes. Dette omfatter slik
som økt mobilitet innad i regionen både for privatpersoner og næringsliv. En tunnel vil også øke kapasiteten
og forutsigbarheten for transport i regionen, da en tunnel vil være åpen døgnet rundt og uavhengig av
værforhold som pr. i dag kan medføre innstilte ferger.
Det bør innledes diskusjon med Statnett for se nærmere på mulighetene for felles prosjekt. Dersom det
etableres vegtunnel på strekningen vil dagens fergesamband kunne opphøre, noe som utløser såkalte
fergeavløsningsmidler. Dette er tilskudd som staten utbetaler når fergestrekninger legges ned, de gjelder for
40 år framover og vil bidra til finansiering av tunnelen. Et grovt overslag gir et årlig tilskudd på ca. 14 mill
kr dersom fergestrekningen Flakk-Rørvik legges ned og ca. 29 mill kr årlig dersom strekningen BrekstadValstad legges ned.
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