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1. INNLEDNING

1.1 Bakgrunn for tiltaket
Som en del av planarbeidet for Bypakke Tønsberg-regionen, utarbeider Statens vegvesen, Region
Sør, konsekvensutredning (KU) for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme.
Rambøll har fått i oppgave å utarbeide skisseprosjekt for alternativer for en undersjøisk
tunnelforbindelse.

Konseptvalgutredningen (KVU) fra 2013 definerer formålet med planoppgaven som:

1 Behov for en robust og samfunnssikker fastlandsforbindelse fra Nøtterøy som sikrer viktige
samfunnsfunksjoner. I praksis betyr det at det er behov for et alternativ til Kanalbrua, og

2 Behov for å håndtere trafikkøkningen fra forventet befolkningsvekst på en miljøvennlig måte.

Denne rapporten omhandler skisseprosjektering, herunder prising og teknisk evaluering, av en
ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme, utført som en undersjøisk tunnelløsning.
Tunnelløsningen omfatter to alternative tverrsnittstyper med henholdsvis to felt og fire felt,
anvendt på to forskjellige veglinjer.

Kostnadsoverslagene er laget med nøyaktighet ± 25 %.

Rambøll har vært representert ved:
Søren Wegener Gamst (oppdragsleder),
Ton Hemel (prosjekteringsleder)
Jan Ole Kaupang (saksbehandler)
Mads Abrahamsen (saksbehandler)
Sijbrand Sterkenburgh (saksbehandler)
Ole André Hagen (saksbehandler)
Lars Knud Lundberg (teknisk ekspert)

Kontaktperson hos Statens vegvesen region Sør har vært prosjektleder Steinar Aspen.

1.2 Rapportens formål, omfang og avgrensning
Formålet med oppdraget er å utarbeide et skisseprosjekt for en teknisk gjennomførbar
tunnelløsning, et kostnadsestimat og en teknisk evaluering av ulike alternativer med
utgangspunkt i mottatte veglinjer. Kostnadsestimat skal være med nøyaktighet på +/- 25%

Grunnlaget for oppdraget er to veglinje alternativer som er utarbeidet av Statens vegvesen
Region Sør, og bare strekningen fra kyst til kyst er omfattet av oppdraget. I tegningsmaterialet
er det indikert hva som ligger innenfor «prosjektgrensen».

Det er utført grunnundersøkelser for å kartlegge løsmassemektighet og bergnivåer, men utover
dette er det ikke utført geotekniske undersøkelser.

For begge veglinjer skal to dimensjoneringsklasser/dimensjoneringsklasser (i samsvar med
Håndbok N100) undersøkes:
Dimensjoneringsklasse H5: To-felts trafikktunnel i et løp.
Dimensjoneringsklasse H6: Fire-felts trafikktunnel med et løp for hver retning.
Begge alternativene skal kombineres med et eget løp for fotgjengere og sykelister

Det skal vurderes hvorvidt det kreves tiltak for å unngå skader fra påseiling av fartøy. Krav til
bredde på seilingsled/farled skal være bredde 80 m.
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Vurdering av tunnelalternativenes konsekvenser for strømningsforhold, sedimentasjon,
forurensing, kulturminner, landskapstilpasning m.m. vil foretas innenfor andre deloppgaver, og
er ikke en del av dette oppdraget.

Nødvendige sikkerhetsprinsipper for tunnelløsningen er forankret i håndbok N500, og har blitt
implementert i skisseprosjektet. Dette er ytterligere beskrevet i kapittel 7.3.

2. SAMMENDRAG

2.1 Alternativene
Fra tidligere utførte evalueringer har oppdragsgiver kommet frem til to linjeløsninger for den
undersjøiske kryssingen av byfjorden. En øst-Vest linje (12200) fra Kaldnes til Hogsnes og en
nord-syd linje (16730), fra Kaldnes til Korten.

Figur 1 Veglinje alternativer, 12200 og 16730

De fire alternativer som er omfattet av skisseprosjektet, er oppsummert i tabellen nedenfor.

Alternativer
Veglinje 12200 16730
Dimensjoneringsklasse H5 H6 H5 H6
Tverrsnitt senketunnel,
Bredde x Høyde

22,9m x
8,3m

30,7m x
8,4m

22,9m x
8,3m

30,7m x
8,4m

Lengde av
forbindelsen, kyst til
kyst

995m 1000m

Tabell 1 De fire alternative tunnelløsninger

Kaldnes

Korten

Hogsnes
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2.2 Midlertidige og permanente konstruksjoner
I forbindelse med skisseprosjekteringen er det innledningsvis gjennomgått ulike konsepter for de
typer midlertidige og permanente konstruksjoner som overordnet sett er relevante for en
undersjøisk tunnel, herunder konsepter for rampestrekning, cut and cover tunnel og senketunnel.
Resultatet av denne prosessen, er at det er valgt å skisseprosjektere løsninger som baserer seg
på følgende et konsepter:

Rampestrekninger, utføres som plasstøpte armerte betongkonstruksjoner, anlagt i en
midlertidig byggegrop bestående av støttevegger som utføres enten som Z-profiler med
spissen i kalk/sement (K/S) stabilisert leirjord, Z-profiler med spissen i fjell og forankret med
et fjellspyd eller som en rørspunt med spissen ca. 1m inn i fjell. Valget av spunttype er
bestemt av de aktuelle grunnforhold og utgravningsdybde
Strekninger med lukket rampe, som utføres som en «tradisjonell» cut and cover tunnel med
bunnplate, yttervegger og en innvendig vegg for å skille av vegbaner og G/S bane, der
anlegges i midlertidig byggegrop etter samme prinsipp som den åpne rampestrekningen.
Rundt hele strekningen med åpen og lukket rampe, anlegges en demning utenom
byggegropen, som fungerer som arbeidsvei i den midlertidige fasen, og kjøreveg i den
permanente fasen.
Strekninger med senketunnel, utføres med prefabrikerte tunnelelementer i betong, som
transporteres til anleggsstedet, nedsenkes og plasseres dels i uttrauet havbunn, dels i en
midlertidig konstruksjon som utføres som en åpen, spuntet og tverravstivet byggegrop
(cofferdam), der tunnelementerne vinsjes inn.

2.3 Konsekvenser for farled, og tiltak
Både Veglinje 12200 og 16730 har en linjeføring som betyr at senketunnelen delvis vil ligge
høyere end eksisterende havbunn, hvilket medfører en risiko for at tunnelen påseiles. Som
konsekvens, er det i skisseprosjektet lagt inn støtputer nær tunnelen i disse risikoområder.

2.4 Kostnadsestimat
Resultatet av kostnadsoverslaget er oppsummert i tabellen nedenfor

 Figur 2 Kostnadsoverslag for de fire alternativer. Alle priser er i mill. NOK
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3. PROSJEKTERINGSGRUNNLAG

3.1 Generelt
I løpet av prosessen med utarbeidelse av skisseprosjektet, har en rekke antagelser blitt diskutert
og fastsatt i samråd med oppdragsgiver.

Et sammendrag av diskuterte og fastsatte antagelser er gitt under:
Årsdøgntrafikk (ÅDT) er > 12.000 ÅDT (både for dimensioneringsklasse H5 og H6).
(ref. prosjekteringsmøte 1, 26. jan 2017, punkt 3.2)
Dimensjonerende hastighet: 60 km/t. (ref. prosjekteringsmøte 1, 26. jan 2017, punkt 3.2)
Havarinisjer skal inkluderes hvis tunnelen er lengre enn 500m.
(ref. prosjekteringsmøte 1, 26 jan 2017)
Tunnelklasse: E (i henhold til N500 figur 4.1.) (ref. prosjekteringsmøte 1, 26. Jan 2017,
punkt 3.1a)
Det benyttes ikke klassifisering for farlig gods for tunnel (ADR klassifisering A-E)
(ref. prosjekteringsmøte 2, 02 feb 2017, punkt 2.3).
Sikkerhetsprinsipper gitt i relevante forskrifter og standarder benyttes for tunnelen, ingen
tillegg. (ref. prosjekteringsmøte 2, 02 feb 2017, punkt 2.2).
For prosjektet benyttes høydereferansesystem NN2000. Alt materiale mottatt fra
oppdragsgiver kan antas å ligge i NN2000.
(ref. prosjekteringsmøte 1, 26. Jan 2017, punkt 2.2)
Kjørefeltsbredde for alternativ H6: 3,25 meter i kombinasjon med innvendig skulder på
0,25m og utvendig skulder på 0,75m. (ref. prosjekteringsmøte 1, 26. Jan 2017, punkt 3.7)
Dimensjonerende kjøretøystørrelse for tunnelen: ikke definert (ref. prosjekteringsmøte 1, 26.
Jan 2017, punkt 3.9 «frontloading»)
Grunnvannstand antas å følge eksisterende terrenghøyde.
(ref. prosjekteringsmøte 1, 26. Jan 2017, punkt 3.10a)
Forusenset masse: Øverste 0,6m av utgravd/ mudret masse antas å være forurenset
(ref. prosjekteringsmøte 1, 26. Jan 2017, punkt 3.12b)
Trafikkskilt og –styring i tunnel skal ikke vurderes.
(ref. prosjekteringsmøte 1, 26. Jan 2017, punkt 3.18)
Seilingsleie over tunnel: 80m bredde 8,0m dybde.

Prosjektspesifikk bakgrunnsinformasjon har blitt mottatt via e-Room, som er Statens Vegvesens
plattform, og omfatter blant annet:

Batymetri langs de to aktuelle veglinjer.
Eksisterende terrenghøyder på land.
Dybde til fjell langs veglinjene.
Bakgrunnskart som viser eksisterende konstruksjoner og veger.
Linjeføringer (vertikal og horisontal) for begge linjeløsninger (12200 og 16730)

3.2 Materialer

3.2.1 Geotekniske parametere
Følgende geoteknisk bakgrunnsinformasjon har blitt gjort tilgjengelig fra oppdragsgiver:

Datarapport fra grunnundersøkelse, Statens vegvesen Region Sør, Ny fastlandsforbindelse fra
Nøtterøy og Tjøme; Alternativ 12200 grunnundersøkelser. Oppdrag nr: 1350013855, rapport
nr. 01. Dato: 02-12-2016.
Datarapport fra grunnundersøkelse, Statens vegvesen Region Sør, Ny fastlandsforbindelse fra
Nøtterøy og Tjøme; Alternativ 16700 grunnundersøkelser. Oppdrag nr: 1350013855, rapport
nr. 01. Dato: 07-12-2016.
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Leirmassene langs linjeføring 12200 og 16730 på land og under vann over fjell, karakteriseres
med følgende parametere i skisseprosjektet, basert på den tilgjengelige informasjon:

Høyt vanninnhold 40-80%, naturlig vanninnhold nær flytegrensen.
Meget plastisk IP > 20 (10-20 IP middels plastisk), Ip = wL – wP

Lav romvekt: 15.4 – 18.4 kN/m3 (stort sett).
Gjennomsnitt romvekt:  = 17 kN/m3 (ned til kote -25)
Gjennomsnitt romvekt:  = 18 kN/m3 (under kote -25)

Lite til middels sensitiv. Økende sensitivitet inn mot Korten og Kaldnes.
St < 8 lite sensitiv
St 8 – 30 Middels sensitiv
St > 30 meget sensitiv

Liten permeabilitet, leirinnhold 30-40%
Antatt normalkonsolidert
Noe organisk materiale i øvre lag med gytje og dy. Glødetap målt i P104
Forurensede masser i dybde snitt 0.6 meter
Setningsparametre: Over PO` er leiren normalkonsolidert, og modultall m=15 benyttes
som gjennomsnitt. For Spenningsnivåer under PO`= M = 100 x SuA (cu)
Konsolideringskoeffisient cv = 2-4 m2/år
Skjærstyrkeparametre, efektivspenningsbasis: a = 10 kPa (aktiv og passiv).
Aktiv friksjonsvinkel  = 26
Passiv friksjonsvinkel  = 20
Skjærtstyrkeparametre , totalspenningsbasis:

SuD (cu) = 5 kPa i kote +- 0. lineært stigende til SuD=10 kPa i kote -13.
SuD = konstant = 10 kPa mellom kote -13 og -20.
SuD = 10kPa + 1.4 kPa/m fra kote -20 og dypere er SuD liniært stigende med dybden.
SuA = 1.5 x SuD
SuP = 0.5 x SUD
Udrenert skjærstyrke tolket fra treaksialforsøk SuA = 18 kPa i dybde 4.8 meter
Udrenert skjærstyrke tolket fra treaksialforsøk SuA = 27 kPa i dybde 10.3 meter

3.2.2 Materialtetthet
Følgende verdier for materialtetthet er benyttet i prosjektet:

Material Tetthet [kN/m3]
Konstruktiv betong (uarmert) 23.45
Armering 77
Ballastbetong 23
Lag under kunstruksjon 18
Låsefylling 18
Sidefylling 20
Beskyttelseslag av sprengstein 20
Vann (min) 9.81
Vann (maks) 10.06

3.3 Klimatiske forhold

3.3.1 Vannstandnivå
Til vurdering av vannstand i Tønsberg, er verdier hentet fra Kartverkets nettside
(www.kartverket.no). Se Figur 3 for en oversikt over ulike vannstander (angitt i høydesystem
NN2000).
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Figur 3 Vannstandnivåer i Tønsberg

For dimensjonering av høyde for permanente konstruksjoner (topp vegg på rampekonstruksjon),
er høyeste vannstandsnivå i henhold til TEK 10 – sikkerhetsklasse 3 + klimapåslag (SAFE3) satt
til: +2,33m (NN2000).

3.3.2 Bølger
Tiltaket er plassert i et beskyttet område hvor et meget begrenset felt er utsatt for vind som kan
skape bølger. For skisseprosjektet er det vurdert at det ikke vil oppstå bølger av en slik karakter
at det resulterer i økning av dimensjonerende høyeste vannstandnivå.

3.3.3 Nedbør
Informasjon vedrørende nedbørintensitet i forhold til returperiode i Tønsberg, er tatt fra
(https://www.tonsberg.kommune.no), se også Figur 4.
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Figur 4 Nedbørsmengder i Tønsberg
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4. TVERRSNITTSUTFORMING

4.1 Vertikal klaring
Krav til fri høyde i tunnelen er 4.6 meter, inkludert fremtidige justeringer og toleranser for
konstruksjon og vegoverflate. Over dette kommer et sikkerhetsrom på 0.2 meter.

I tunnelrommet skal det også være plass til tekniske installasjoner. Minimum fri høyde opp til
tekniske installasjoner, er 4.8 meter over vegoverflate. Lokale utsparinger kan gjøres i taket
dersom det er nødvendig, med tilsvarende lokal heving av taket utvendig på tunnelen.

Det reserveres plass til tekniske installasjoner for både trafikkløp og G/S-løp. I trafikkløpet
reserveres 0.3 meter, hvilket gir trafikkløpet en nødvendig total fri høyde på 5.1 meter til
betongkonstruksjonen. I G/S-løpet skal det være plass til ventilasjon, hvilket medfører at det
reserveres 0.8 meter for tekniske installasjoner.

Skilt som er plassert på siden i tunnelen må vurderes med tanke på klaring til trafikk. Det skal i
alle fall være en fri høyde under skilt på 2.0 meter fra det høyeste punktet på skulderen.

4.2 Fotgjengere/ sykelister
For utforming av G/S tunnelløp, er dimensjoner gitt av oppdragsgiver. Feltet (som skal
imøtekomme syklister og gående i begge retninger) er 6 meter bredt, delt opp så det er 4 meter
for sykelister og 2 meter for fotgjengere. Fri høyde for trafikkanterne, er 3 meter.

I G/S løpet må det legges til 0.25 meter på hver side av vegbanen til konstruksjoner (mail fra
SVV 13. jan 2017). Dette resulterer i en konstruksjonsmessig klaringsbredde på 6,5 meter.

Dimensjonerende hastighet (60 km/t) for vegtunnelen tillater kombinasjon av trafikk og
fotgjengere/sykelister, men pga. trafikkmengde (>12.000 ÅDT) er en slik kombinasjon ikke tillat.
Dette resulterer i et separat løp for fotgjengere og sykelister.

En egen nødutgang fra G/S løpet er vurdert til å ikke være nødvendig, i henhold til kapittel 3.6 i
N500.

4.3 Dimensjoneringsklasse H5
Dimensjoneringsklasse H5 vil bestå av et trafikkfelt i hver retning. Denne klassen benyttes for
hovedveger med ÅDT 6.000 – 12.000 og fartsgrense 90 km/t.

Figur 5 Dimensioneringsklasse H5 (ref: N100, figur C6.C)
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Figur 6 Nødvendig tunneltverrsnitt (ref: N500)

Som det ses av Figur 6, er tre forskjellige tunneltverrsnitt er mulige for H5:
1. T12.5 for tunneler kortere enn 500 meter og dimensjonerende hastighet 90km/t.
2. T10.5 for tunneler lengre enn 500 meter og dimensjonerende hastighet under 80 km/t.
3. 2 x T9.5 (Krav til nødutgang kan utløse behov for bygging av toløpstunneler)

T10.5 – T12.5
Med tanke på at dimensjonerende hastighet er 60 km/t, kan T10.5 benyttes for å redusere den
totale tunnelbredden (og redusere kostnader). Dette vil dog resultere i en endring for
trafikkantene, da vegen utenfor tunnelen er 12.5 meter bred og tunnelen vil være 10.5 meter.
For å hindre denne breddevariasjonen for trafikantene og en tilhørende overgangssone, benyttes
i skisseprosjektet tunnelprofil T12.5 for dimensjoneringsklasse H5.

Figur 7 Dimensjoneringsklasse H5, tunnelprofil T12,5 (ref: N500, figur V1.13)

Kravet om rømningsvei hvis tunnelen er lengre enn 500 meter, kan oppfylles med dører mellom
trafikkløp og G/S løp, men dette medfører i så fall at vegbanene i de to løpene må være i lik
høyde. Dersom tunnelen er kortere enn 500 meter er det ikke krav om rømningsvei, og G/S
vegbanen kan plasseres høyere enn trafikk vegbanen, og dermed ha en annen/lavere gradient.

2 x T9.5
Alternativ der 2 x T9.5 er benyttet for dimensjoneringsklasse H5 er ikke vurdert ettersom det
resulterer i det samme tverrsnittet som for dimensjoneringsklasse H6 (se kapittel 5.4)

Tunneltverrsnittet som i dette skisseprosjektet er vurdert for dimensjoneringsklasse H5, er vist
på Figur 8. G/S-løpet fungerer som rømningsvei for trafikkløpet dersom tunnelen er lengre enn
500 meter. Kjørefeltene er separert med midtdeler.
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Figur 8 Benyttet tverrsnitt for H5: T12.5 trafikkløp + 6.5m G/S løp

G/S-løpet er plassert på «bysiden» av trafikkløpet for å sikre god tilgjengelighet på land. Dette
resulterer i at G/S-løpet for linje 16730 er plassert øst for trafikkløpet. For linje 12200 er G/S-
løpet plassert på nordsiden av trafikkløpet.

4.4 Dimensjoneringsklasse H6
Dimensjoneringsklasse H6 består av to kjørefelt i hver retning. Denne klassen kan benyttes for
nasjonale hovedveger og andre hovedveger med ÅTD >12.000 og fartsgrense 60 km/t.

Figur 9 Dimensjoneringsklasse H6 (ref: N100)

For dimensjoneringsklasse H6 er tunnelprofilet bestående av to separate løp (T9.5) begge 9.5
meter bredde.

Figur 10 Dimensjoneringsklasse H6, Tunnel profil T9,5 (ref: N500, figur V1.7)

Krav om rømningsvei hvis tunnelen er lengre enn 500 meter kan oppfylles med dører mellom de
to trafikkløpene.

Tunneltverrsnittet som i skisseprosjektet er benyttet for dimensjoneringsklasse H6, er vist på
Figur 11. Et G/S løp med bredde 6,5m er plassert ved siden av trafikkløpet, på bysiden.
Tverrsnittet har midtdeler mellom de to trafikkløpene og mellom trafikkløp og G/S løp.



skisseprosjekt rapport 15 of 53

 Figur 11 Benyttet tunneltverrsnitt for dimensioneringsklasse H6: 2xT9.5 trafikkløp+ 6.5m G/S løp
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5. TYPER AV KONSTRUKSJONER OMFATTET

Omfattet av den undersjøiske forbindelse, er det i prinsippet 3 forskjellige konstruksjonstyper:
Åpen rampekonstruksjon: veglinjen faller fra eksisterende terrengnivå.
cut and coverkonstruksjon: veglinjen ligger så dypt at det kan etableres et dekke/tak over
rampekonstruksjonen, som ligger under eksisterende/fremtidig terrengnivå.
Senketunnel: Veglinjen ligger så dypt at det kan benyttes en senketunnel.

Overgangen mellom konstruksjonstyper for hver av veglinjene har blitt bestemt med hensyn til
følgende aspekter:

Eksisterende og fremtidig terrengnivå
Lokale geotekniske forhold
Økonomi

Start rampekonstruksjon
Starten på rampekonstruksjonen er satt omtrentlig der veglinjen ligger på +2 meter (NN2000)

Overgang mellom rampe og cut and covertunnel
Overgangen mellom rampe og cut and covertunnelen er i prinsippet plassert så høyt som mulig,
av økonomiske hensyn. Av praktiske hensyn er det sikret en minimumsfylling over toppdekket.
For dette skisseprosjektet er det benyttet en minimum fylling over toppdekket på 0,7 meter.
Fremtidig terrengnivå rundt rampekonstruksjonen og det tekniske bygg plassert over cut and
coverdelen, er satt til +2.0m. Dette medfører at cut and covertunnelen starter der hvor
overkanten av tunnelen er +1.3 meter.
Om man velger en mindre overfylling på cut and covertunnelen en her forelagt 0,7m, kan denne
tunnelen gjøres lengre og rampedelen kortere, men dette er ikke undersøkt videre i dette
oppdraget.

Overgang mellom cut and covertunnel og senketunnel
Overgangen mellom cut and covertunnel og senketunnel er plassert ut ifra en relativ
kostnadssammenstilling av forskjellige løsninger for de midlertidige konstruksjoner, der veglinjen
ligger på nivå -8 m. Resultat av kostnadssammenstillingen er vist på Figur 12.

Figur 12 Relativ kostnadssammenstilling for forskjellige løsninger for de midlertidige konstruksjonene,
der veglinjen ligger på nivå -8m.

I den relative kostnadssammenstillingen har én løsning, i dette tilfellet spuntvegg av nålspunt,
blitt satt til 100% (markert med gul farge på Figur 12) og for de andre løsningene er det indikert
en relativ kost mot dette. Resultatet er at senketunnelen omfatter noe lavere kostnad
sammenliknet med plassbygde alternativer, og av den grunn er senketunnelen planlagt så lang
så mulig. Denne relative kostnadssammenstillingen for denne situasjonen er i tråd med
erfaringer fra tidligere prosjekter.
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Av praktiske hensyn er ikke senketunnelen forlenget forbi punktet der tunneltaket kommer over
laveste vannstand (antatt -1 meter, inntreffer én gang hvert 5. år). Dersom senketunnelen
plasseres høyere, vil kontakttrykket mot underlaget øke når vannstanden synker, noe som
potensielt kan resultere i setninger og økt skjærkraft på koblinger mellom senketunnel og «cut
and cover»-konstruksjon.

5.1 Veglinje 12200
Med hensyn til ovenstående vurderinger for plassering av overganger, er resultatet for østlig og
vestlig påløp vist på henholdsvis Figur 13 og Figur 14.

Figur 13 Linje 12200, østlig påløp

Figur 14 Linje 12200, Vestlig påløp
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I overgangen mellom senketunnel og cut and covertunnel ved vestlige påløp, er fjellnivå rett
under utgravingsnivå. Det er ønskelig at fjellnivå ligger under utgravningsnivå for å hindre behov
for sprengning av fjell foran cut and covertunnelen, som kan resultere i mulige skader på den.

Rampen på det vestlige påløp kan avsluttes på et lavere nivå enn +2 meter (som vist på Figur
14), ettersom det omkringliggende terrengnivået er høyere, og således beskytter tunnelen mot
oversvømming. Det anses som mulig å grave seg ned 5 meter fra eksisterende nivå, hvilket
resulterer i at rampekonstruksjonen slutter i punktet, der vegbanen ligger i nivå ca. 0.0 meter,
og medfører en forkortning av rampen på 30m, men denne mulighet er ikke undersøkt nærmere.

Tenkt beliggenhet for overganger mellom de ulike konstruksjonstypene langs linje 12200 er vist i
Tabell 1.

Tabell 2 Omtrentlig plassering av overganger for linje 12200. ST=Senketunnel, C&C= cut and cover tunnel

Lengde på tunnelelementer
Lengden på tunnelelementene avhenger av tilgjengelig størrelse på tørrdock for produksjon. Som
antydet i kapittel 10.1 finnes et dørdock i Hanøytangen utenfor Bergen som har en lengde på
125m. Tunnelelementet må da typisk være kortere enn 100 meter for å kunne fjerne
forskalingsvogn (som vil ha samme lengde som et tunnelsegment). På den andre siden av
elementet må det være nok plass til å utføre forskalingsarbeid ol. på en god måte. Dette
resulterer i at det i skisseprosjektet velges å utføre senketunnelen med 5 tunnelelementer, hver
med en lengde på 97,6 meter (hensyntatt et lukkeledd på ca. 2 meter).

5.2 Veglinje 16730
Med hensyn til ovenstående vurderinger for plassering av overganger, er resultatet for sydlig og
nordlig påløp vist på henholdsvis Figur 15 og Figur 16.

Omtrentlig Lengde
stasjonering [m]

Start rampe 2+780 Rampe Øst 295,0
Overgang Rampe - C&C 3+075 C&C Øst 45,0
Overgang C&C - ST 3+120 ST 490,0
Overgang ST - C&C 3+610 C&C Vest 45,0
Overgang C&C - Rampe 3+655 Rampe Vest 120,0
Start rampe 3+775

Lengde tunnel 580,0
Total lengde 995,0
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Figur 15 Linje 16730, Sydlig påløp

I overgangen mellom senketunnel og cut and coverved vestlige påløp er fjellnivå rett under
utgravings-/muddringsnivå, og slik som for linje 12200, vestlig påløp, er det ønskelig å unngå
sprengning av fjell foran «Cut and cover»-konstruksjonen.

Figur 16 Linje 16730, Nordlig påløp

Tenkt beliggenhet for overganger mellom de ulike konstruksjonstypene langs linje 16730 er vist i
Tabell 2.
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Tabell 3 Omtrentlig plassering av overganger for linje 16730. ST=Senketunnel, C&C= cut and cover
tunnel

Lengde på tunnelelementer
De samme antagelsene omkring fremstilling av tunnelementer som for 12200 alternativet er
gjeldende her, men litt lengere senketunnel for 16730 alternativet medfører at det i
skisseprosjektet er valgt å anlegge den med 6 tunnelelementer, hver med en lengde på 96.3
meter (hensyntatt et lukkeledd på ca. 2 meter).

Omtrentlig Lengde
stasjonering [m]

Start rampe 2+660 Rampe Øst 210,0
Overgang Rampe - C&C 2+870 C&C Øst 45,0
Overgang C&C - ST 2+915 ST 580,0
Overgang ST - C&C 3+495 C&C Vest 45,0
Overgang C&C - Rampe 3+540 Rampe Vest 120,0
Start rampe 3+660

Lengde tunnel 670,0
Total lengde 1.000,0
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6. SKISSEUTFORMING SENKETUNNEL

For dette skisseprosjektet er det vurdert en senketunnel bestående av et antall indivuelle
tunnelelementer. Hvert element er igjen delt opp i betongsegmenter med støpeskjøter. Denne
typen senketunnel tillater differansesetninger i lengderetningen, uten at det skapes store påførte
krefter.

På bakgrunn av nødvendig fri klaring for trafikk i tunnelen (se kapittel 5) er det utviklet
tunneltverrsnitt for dimensjoneringsklasse H5 og H6. Tunneltverrsnittet for disse alternativene
langs linje 16730 har blitt utviklet også med hensyn på horisontalkurvatur som resultere i noe
utvidelse av trafikkløp. Den vurderte utvidelsen er beskrevet i kapittelet under.

6.1 Utvidelse
For å sikre påkrevd fri klaring for trafikk etter produksjon og plassering av tunnelementer, må
elementene utformes med noe utvidelse for å ta høyde for toleranser og geometriske aspekter.

Trafikkløp
For å fastsette dimensjonen på konstruksjonen for trafikkløpet, er følgende utvidelse vurdert.

Vertikal utvidelse
Utvidelse for brannhemmende material. 0.035 meter (tilleggshøyde)
Toleranse for produksjon og plassering av tunnelelement: 0.1 meter
Vertikalkurvatur for linjeføringen: 0.05 meter (tilleggshøyde)

Horisontal utvidelse
Horisontalkurvatur

Linje 16730: 0.10 meter (tilleggsbredde for hvert løp)
Linje 12200: 0 (Ikke nødvendig for linje 12200)

Toleranse for produksjon og plassering av tunnelelement: 0.1 meter

Breddeutvidelse som følge av horisontalkurvatur kommer av at linjen ligger i en kurve, mens
segmentene produseres rette. Dette prinsippet er skjematisk fremstilt på Figur 17. Dette er
forutsatt et tunnelelement på ca. 100 meter inndelt i 5 segmenter, hver med lengde ca. 20
meter.

Figur 17 Trafikkløp: Linje med kurvatur,  tunnelelement med kurvatur, rette segmenter

Løp for fotgjengere og syklister
For G/S-løpet er utvidelse for toleranse og plassering medtatt på samme måte som utvidelse på
grunn av vertikalkurvaturen.

6.2 Tunneltverrsnitt

6.2.1 Klaring til konstruksjoner
Med nødvendig klaring for trafikk nevnt i kapittel 5 og utvidelsene nevnt i kapittel 7.1 er følgende
klaringer vurdert for fastsettelse av tunneltverrsnittet.

Trafikkløp – H5
Konstruksjonshøyde for dimensjoneringsklasse H5:

Klaring for trafikk: 4.6 meter
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Rom for tekniske installasjoner: 0.5 meter (0.2 meter i tilleggsklaring og 0.3 meter for
installasjoner)
Tillegg for utførelsestoleranse: 0.1 meter
Tillegg for vertikalkurvatur: 0.05 meter
Tillegg for brannhemmende material: 0.035 meter
Asfalttykkelse: 0.10 meter

Total nødvendig høyde på trafikkløpet over ballastbetong: 5.385 meter

Konstruksjonsbredde for dimensjoneringsklasse H5:
Klaring for trafikk: 10.5 meter
Bankett: 2.0 meter (1.0 meter på hver side)
Tillegg for utførelsestoleranse: 0.1 meter
Tillegg for horisontalkurvatur: 0.1 meter

Total nødvendig bredde på trafikkløp: 12.7 meter.

Trafikkløp – H6
Nødvendig konstruksjonshøyde for dimensjoneringsklasse H6 er den samme som for
dimensjoneringsklasse H5: 5.85 meter over ballastbetong.

Konstruksjonsbredde for dimensjoneringsklasse H6:
Klaring for trafikk: 7.5 meter
Bankett: 2.0 meter (1.0 meter på hver side)
Tillegg for utførelsestoleranse: 0.1 meter
Tillegg for horisontalkurvatur: 0.1 meter

Total nødvendig bredde på trafikkløp: 9.7 meter (hvert løp)

Gang- og sykkelløp
Nødvendig konstruksjonshøyde for gang- og sykkelløp:

Klaring for trafikk: 3.0 meter
Rom for tekniske installasjoner: 0.8 meter
Tillegg for utførelsestoleranse: 0.1 meter
Tillegg for vertikalkurvatur: 0.05 meter
Tillegg for brannhemmende material: 0 meter (ingen brannbeskyttelse i G/S-løp)

Total nødvendig konstruksjonshøyde over ballastbetong, for G/S-løp: 3.95 meter.

Nødvendig konstruksjonsbredde for gang- og sykkelløp:
Klaring for trafikk: 6.0 meter
Klaring/Skulder: 0.5 meter (0.25 meter på hver side)
Tillegg for horisontalkurvatur: 0 meter (ingen tillegg for kurvatur)
Tillegg for utførelsestoleranse: 0 meter (ingen tillegg for utførelsestoleranse)

6.2.2 Dimensjon på betongkonstruksjoner
Dimensjoner på konstruktiv betong og ballastbetong er fastsatt på en slik måte at minimum
nødvendig klaring er tilstrekkelig og følgende kriterier er oppfylt:

Tunneltverrsnittet, bestående av konstruktiv betong, uten ballastbetong, vil flyte med en
overhøyde på 0.20 meter.
Tunneltverrsnittet, bestående av konstruktiv betong og vann i ballasttankene har et minimum
kontakttrykk på 2.0 kN/m2.
Tunneltverrsnittet, bestående av konstruktiv betong og ballastbetong har et minimum
kontakttrykk på 2.0 kN/m2.

I vedlegg 1 og vedlegg 2 vises beregningene for tunneltverrsnitt H5 og H6. Dimensjonerne for
tunneltverrsnittene er vist henholdsvis på Figur 18 og Figur 19, og på normal profil tegningerne,
F-101 og F102.
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Figur 18 Tunneltverrsnitt alternativ H5

Figur 19 Tunneltverrsnitt alternativ H6

På grunn av asymmetrisk tverrsnitt er det forutsatt behov for å bygge tå på den ene siden, for å
oppnå et mer balansert kontakttrykk i situasjonen hvor tunnel er ferdig anlagt.

6.3 Sikkerhetstiltak og tekniske installasjoner i tunnel
I tunnelen er det behov for sikkerhetstiltak, og det nødvendige omfanget er i hovedsak avhengig
av:

Dimensjoneringsklasse for tunnel
Årsdøgtrafikk (ÅDT)
Tunnelens lengde

6.3.1 Sikkerhetstiltak og -utstyr i trafikkløp
Av Håndbok N500 er følgende installasjoner vurdert for tunnelen i dette skisseprosjektet:

Havarinisjer (se også forklaring under)
Nødutganger (se også forklaring under)
Rømningslys
Nødstasjon (se også forklaring under)
Slokkevann
ITV-overvåking
Nødnett og radiokringkasting

Ventilasjon i trafikktunnelen er ikke påkrevd, da lengden på tunnelen er mindre enn 1.0 km for
begge linjealternativer.
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Maksimalt tillat avstand mellom havarinisjer og nødstasjoner for tunnelen, er vist under på Figur
20 og Figur 21.

Figur 20 Plassering av havarinisjer og nødstasjoner for tunnelklasse D (N500, fig 4.4)

For alternativ H5 er forsyninger som vist under tunnelklasse D vurdert, korresponderende med
tovegstrafikk i et løp.

Figur 21 Plassering av havarinisjer og nødstasjoner for tunnelklasse D (N500, fig 4.5)

Havarinisjer
Maksimal tillatt avstand mellom havarinisjer i tunnelen er 500m. For dette skisseprosjektet er det
plassert én havarinisje i hver trafikkretning, i nest siste tunnelelement i den retningen. Dette
resulterer i en avstand mellom tunnelåpning og havarinisje på ca. 500 meter for linje 16730 og
(se Figur 23) og 400 meter for linje 12200 (se Figur 22).
Havarinisjens totale lengde (90 meter) kan i sin helhet plasseres i et tunnelelement (rundt 96
meter). Tunnelelementet med havarinisje er 3 meter bredere enn øvrige elementer.

Havarinisjen er plassert på gang- og fotgjengersiden av tunnelen, noe som lokalt forskyver
G/S-løpet sidevegs.

Nødutganger
Maksimal tillatt avstand mellom nødutganger er 250 meter for tunnelkategori E
(dimensjoneringsklasse H6). For dimensjoneringsklasse H5 foreligger ingen maksimal avstand i
Håndbok N500. For dette skisseprosjektet benyttes samme maksimale avstand som for
dimensjoneringsklasse H6 (250 meter).
For alternative H6 kan krav til rømningsvei enkelt oppfylles ved å plassere dører mellom de to
trafikkløpene. Én dør per tunnelelement er foreslått, som resulterer i en avstand mellom
rømningsveger på ca. 100 meter.

For alternativ H5 kan krav til rømningsvei oppfylles ved å plassere dører mellom trafikkløp og
G/S-løp. I prinsippet kan det plasseres én dør i hvert tunnelelement, forutsatt at
høydedifferansen mellom vegbane og G/S bane er akseptabel. For dette skisseprosjektet foreslås
det 2 dører totalt.

Nødstasjon
Maksimal tillatt avstand mellom nødstasjoner er 125 meter. I skisseprosjektet er det plassert én
nødstasjon i hvert tunnelelement i hver retning. Dette resulterer i en avstand mellom
nødstasjoner på ca. 100 meter.
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En skjematisk oversikt over plassering av de forskjellige sikkerhetsrelaterte tiltak og utstyr i
tunnelen er vist på Figur 22 og Figur 23.

Figur 22 Sikkerhetsrelaterte tiltak og utstyr i tunnel (H6 og H5), linje 12200 (5 tunnelelementer).
EP=Nødstasjon, HN=Havarinisje, D=dør mellom trafikkløp, D=dør mellom trafikkløp og G/S løp, EC=El
fordeler

Figur 23  Sikkerhetsrelaterte tiltak og utstyr i tunnel (H6 og H5), linje 16730 (6 tunnelementer).
EP=Nødstasjon, HN=Havarinisje, D=dør mellom trafikkløp, D=dør mellom trafikkløp og G/S løp, EC=El
fordeler

For alternativ H5, linje 16730 er avstanden mellom havarinisjer i tunnelen (i motsatt
kjøreretning) ca. 300 meter, som er rett over maksimal avstand på 250 meter.

6.3.2 Forsyning i gang- og sykkelløp
I G/S tunnelløpet, er det nødvendig å ha et rom øverst i profilet, der ventilasjonssystemet kan
anlegges. Ventilasjon er foreslått i form av avtrekkssystem langs hele løpet (se Figur 24). De
nødvendige viftene er vurdert plassert i tekniske bygg over tunnelen i cut and cover seksjonen på
hver side av tunnelen.

Figur 24 Ventilasjonsprinsipp for G/S-løp

I tillegg til ventilasjon, kan rommet øverst i profilet benyttes til andre forsyninger, eksempelvis
vannforsyning og elektroføringer for lys og nødlys. Mulig plassering av de ulike forsyningene i
G/S-løpet er skjematisk vist på Figur 25.

Figur 25 Installasjoner i G/S-løpet

6.3.3 Tekniske bygg
På hver side av tunnelen plasseres et teknisk bygg oppå cut and cover seksjonen, over G/S-
løpet. Dermed er det direkte forbindelse (via sjakt) mellom teknisk bygg og føringsveger for de
tekniske installasjonene i G/S-løpet. (se Figur 25).
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I følge håndbok N500, kapittel 9.1.5, kal tekniske bygg ha tilgjengelig rom for:
Nettstasjon
Lavspenning tavlerom
Nødstrøm/UPS/SRO
Batterirom
Radio og nødnett
Mobil

Og som nevnt, skal det i tillegg være rom for ventilasjonsanlegg for ventilasjon av G/S-løpet.

Størrelse på teknisk bygg er estimert til ca. 200 m2, med en fri høyde på 3 meter.



skisseprosjekt rapport 27 of 53

7. SKISSEUTFORMING RAMPE

Rampekonstruksjonen er den delen av strekningen, som forbinder veg i dagen med
senketunnellen. Rampen består av en åpen rampekonstruksjon og en lukket rampekonstruksjon
(cut and cover tunnel), og utføres som in-situ støpt betongkonstruksjon. For etablering av
rampen tilvirkes en midlertidig byggegrop.
Rampene forankres i fjell med permanente bergstag for å balansere oppdriften. Ved
tunnelportalen er det portalpumpesumper og trappeadgang fra G/S tunnelen til terreng. Det
etableres demninger omkring rampene for at sikre dem mot påseiling og laster og påvirkninger
fra is på fjorden. Demningene vil i tillegg fungere som adgangsvei til tekniske bygg, pumpesump
og trappene i den permanente situasjon. Ved den sydlige rampen for veglinje 16730 vil
demningsfyllingen redusere anvendelsesmulighetene for den eksisterende havne piren idet en del
av innseilingen til havnen vil bli fylt opp, se Figur 26.

Figur 26 Eksisterende havne pir og tilfyllingen

7.1 Midlertidige konstruksjoner
De midlertidige konstruksjonene omfatter byggegrop og denming/adgangsvei utenom
byggegropen. Byggegropen består av to forankrede/avstivede støttevegger, og en forankret
endevegg, som er plassert 5 meter etter cut and cover tunnelen slik at det etterfølgende kan
monteres endeskott, senketunnelfuger mv. Byggegropens vegger er ført tilstrekkelig langt inn på
land, slik at det nåværende terrenget kan fungere som avskjærende demning mellom
byggegropen og fjorden, og det dermed ikke kan trenge vann inn og ned i rampen ved flom.

7.1.1 Støttevegger
Støtteveggene for byggegropen utføres enten som Z-profiler med spissen i kalk/sement (K/S)
stabilisert leirjord, Z-profiler med spissen i fjell og forankret med et fjellspyd eller som en
rørspunt boret ca. 1m inn i fjell. Valget av spunttype er bestemt av de aktuelle grunnforhold og
utgravningsdybde:

Det benyttes Z-profiler i områder, hvor fjellet ligger dypere enn spisskoten. I disse områdene
skal lirmassene innenfor byggegropen innledningsvis K/S stabiliseres for å oppnå tilstrekkelig
styrke til å kunne oppta det passive trykket fra spunten.
Det benyttes Z-profiler med fjellspyd i områder hvor spuntens spisskote er sammenfallende
med overside av fjellet, men hvor utgravningskoten foran spunten er vesentlig høyere enn
spisskoten. I disse tilfellene skal det kun overføres en mindre skjærkraft mellom spunt og
fjell. I disse områdene skal leirmassene innenfor byggegropen innledningsvis K/S stabiliseres
for å oppnå tilstrekkelig styrke til å kunne oppta det passive trykket fra spunten.
Det benyttes rørprofiler i områder hvor spuntens spisskote er sammenfallende med oversiden
av fjellet, og hvor utgravningskoten foran spunten er sammenfallende med eller kun litt
høyere enn spisskoten. I disse tilfellene skal det overføres en stor skjærkraft mellom spunt og
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fjell, derfor installeres spunten ca. 1 meter inn i fjellet. I disse områdene er det ikke
nødvendig å utføre K/S stabilisering av leirmassene mellom spuntene.

7.1.2 Avstivninger
Byggegropens vegger avstives enten med trekkankre eller ved intern trykkavstivning.
Trekkankre, som skal forankres i fjellet for å oppnå tilstrekkelig styrke, anvendes der fjellet ligger
høyt. Trekkankrene foreslås utført som lineankre installert med en vinkel på 45  (mot
horisontalt). Ankrene plasseres med en innbyrdes avstand på ca. 2,8 m (avhengig av den
nødvendige kapasiteten), og overfører lastene til veggen via et strekk plassert på spunten.
Såfremt fjellet ligger for dypt til at ankre kan installeres, utføres i stedet interne trykavstivninger.
Disse bygges opp av et HEB-profil langs spuntet og rørprofiler pr. ca. 7m som trykkstenger på
tvers i byggegropen.

7.1.3 Demning/kjøreveg bak støtteveggene
På baksiden av byggegropens vegger, etableres en demning, som også fungerer som adgangsvei
under utførelsen. Demningen fortsetter hele vegen rundt byggegropen, og bygges opp av tilkjørt
friksjonsmateriale og utføres med en horisontal demningskrone i kote +1.5, og en skråning med
en helning på 1:4 eller 1:3 mot eksisterende masser. Skråningen bekles med en
skråningsbeskyttelse av større stein for å sikre mot erosjon. I de tilfeller hvor demningen bygges
opp på eksisterende leire, er det nødvendig innledningsvis å K/S stabilisere leiren, slik at den kan
oppta egenvekten av demningen.
Demningen bak byggegropens endevegg fjernes før senketunnelelementene plasseres, mens
demningen langs sidene forblir som kjøreveg til de tekniske bygg i den permanente situasjonen.

7.1.4 K/S stabilisering av eksisterende masser
Den eksisterende leiren skal i noen tilfeller K/S stabiliseres for å oppnå tilstrekkelig styrke til å
kunne oppta det passive jordtrykket fra spunten eller til å kunne oppta det vertikale trykket fra
demningen som tidligere beskrevet. Videre er der forutsatt, at det K/S stabiliseres på hver side
av rørspunten før den etableres for å sikre mot skred i jorden når det bores i fjellet. Der er i
skisseprosjektet vurdert, at K/S stabiliseringen skal utføres så det sikres en udrenert skjærstyrke
(cu) på minimum 100 kPa innenfor byggegropen og minimum 50 kPa utenfor byggegropen (under
demningen). Det antas, at den nødvendige styrken kan oppnås ved at K/S stabiliseringen utføres
med 5 lm pr. m3.

7.2 Permanente konstruksjoner
De permanente konstruksjonene omfatter en åpen og en lukket rampe (cut and cover). Begge
rampene utføres som plasstøpte armerte betongkonstruksjoner. Rampene utføres generelt uten
dilitasjonsfuger. Betongen tilvirkes slik at den kan motstå eksponeringen fra havvann, tørrsalte
og frost/tine påvirkninger. Armeringen skal plasseres med tilstrekkelig overdekning til at den er
beskyttet mot korrosjon. Armeringsmengde og tverrsnittstykkelser bestemmes slik at
konstruksjonen har tilstrekkelig motstandsevne mot ytre påvirkninger fra jord- og vanntryk, men
også slik at en kontrollert rissdannelse oppnås, hvorved det sikres, at konstruksjonen forblir
vanntett.

7.2.1 Åpen rampekonstruksjon
Den åpne rampen utføres som et trau med en bunnplate, yttervegger med topp kote +2.5 og en
innvendig vegg for å skille vegbane fra G/S-bane. Trauet ballasteres med fyllmasser eller betong.
For å sikre mot oppdrift, utføres trauet med vertikale anker under veg og G/C-bane. Ankrene
utføres som stanganker, som forankres i fjell. Ankrene kan evt. forspennes for å minimere
deformasjonene.

7.2.2 Lukket rampekonstruksjon (Cut and Cover)
Den lukkede rampen utføres som en tradisjonell cut and cover tunnel med en bunnplate,
yttervegger og en innvendig vegg for å skille av vegbaner og G/S bane. Tverrsnittet vil
geometrisk være lik senketunnelens tverrsnitt, men med mindre justeringer. Tverrsnittet
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ballasteres med fyllmasser eller betong, som sammen med betongens egenvekt er tilstrekkelig til
å sikre mot oppdrift.

Sump
I enden av hver rampe plasseres en sump for å fange opp overflatevann fra rampen som
kommer via det installerte drenssystemet. Størrelsen på sumpen avhenger av størrelsen på
rampen (nedfallsfeltet) som leder vann til sumpen, nedbørsinntensiteten og pumpen som
installeres i sumpen.

I dette skisseprosjektet er det planlagt en sump med et volum på ca. 100 m3 i hver av cut and
cover seksjonene. Ekstra tilleggsrom er nødvendig for å installere pumper og for å vedlikeholde
sumpen og pumpene.

Trapper
I begynnelsen/enden av fotgjengertunnelen foreslås det å plassere en trapp for offentlig bruk,
slik at fotgjengere kan komme inn og ut av tunnelen, uten at skulle gå hele rampestrekningen
tett på biltrafikken. (se Figur 27).

Figur 27 Trapper

For å sikre gangforholdene i trappen, spesielt i vintersesongen, anbefales det å bygge et lite
trappebygg, for å forhindre nedbør i selve trappen.

Den samme trappen kan brukes som adgang til vedlikehold av pumpesump.
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8. SKISSEUTFORMING MARINE MASSEARBEIDER

8.1 Tunnelgrøft /trau
Trau har til formal å utgjøre en stabil platform og fundament for tunnelelementene, og skal
utføres på en slik måte at det ikke har noen negativ effekt på omgivende konstruksjoner.

8.2 Skråningsutforming
Langs tunnelens lengdeprofil, er det dypeste punkt for trau liggende på nivå -19m for begge
linjeføringer. Nivå for havbunn langs linjeføringene varierer fra 0 til -10m for 12200 linjen, og fra
0 til -14m for 16730 linjen (ifølge NN2000).

Den mest økonomiske løsning for trau er å ha naturlige skråninger, inntil skråningene blir med så
lav helning at de skjærer kystlinjen og overgangen til cut and coverog tunnelen og
rampestrekningen.

Skråningsstabilitet i leire
Tre ulike geometriske tilfeller er undersøkt for å estimere hvilke skråningsgradienter som er
mulige i leiren.

A – Trau med bunn 10m under havbunnivå
B - Trau med bunn 7m under havbunnivå
C - Trau med bunn 4m under havbunnivå

Beregningsresultatene for de tre tilfeller, er presentert i Figur 28, der en sikkerhetsfaktor (FoS) =
m = 1.4  er brukt. (Referanse: Håndbok V220 + geoteknikk i vegbygging, Figur 0.3;

Partialfaktorer for m ved effektivspennings- og totalspenningsanalyser.)

Figur 28 Skråningstabilitet

De mulige skråningsgradienter som kan oppnås for de tre tilfellene er som følger:
A 10 m under havbunnivå: skråning 1:9
B 7 m under havbunnivå:  skråning 1:7
C 4 m under havbunnivå: skråning 1:3 (større gradienter er mulige, men av praktiske
årsaker er valgt 1:3)

Trau i fjell
Trau må som det eneste sted anlegges i fjell mellom stasjonering 2+920 og 3+080 langs
linjeføring 16730. Her forutsettes at fjellet sprenges bort og trauvegg får en skråningsgradient på
1:1.

Skråningsgradient i områder med kalk-/sement stabilisering
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Omkring «cut & cover» tunneldelene, utføres trau i masser som er kalk-/sementstabilisert.
Trauvegger her kan utføres med skråningsgradienter på 1:3.

8.3 Trau og skjæringer/grensesnitt
På det nordlige påløpet av linje 16730 og den vestlige av 12200, vil skråningsutslag fra
tunneltrauet dra seg inn forbi eksisterende kystlinje, med negativ effekt på kyst/landområdet. I
det følgende gjennomgås de tiltak som er gjort i skisseprosjektet for å unngå skråningsutslag
forbi kystlinjen, og for å redusere mengden av material som vil bli hentet opp som følge av
trauingen.

Linje 12200, øst
På østre side av linje 12200 ved 2+920, vil skråningen for tunneltrauet treffe grunnen under cut
and cover seksjonen. Ettersom fjellnivået faller fra cut and cover seksjonen, er det å foretrekke å
etablere en cofferdam i forlengelsen av den, for å danne et trau som gjør senkning av første
tunnelelement gjennomførbart.

På fremsiden av cut and cover-seksjonen må det utføres grunnforsterkninger. For å beholde
skråningsgradienten for tunneltrauet på 1:3 vil lengden på cofferdam-konstruksjonen bli 35
meter.

Vestre grensesnitt for linje 12200
På vestre side av linje 12200 vil skråningen for tunneltrauet treffe kystlinjen. Ettersom fjellnivå
er nokså dypt, velges det en cofferdam mellom 3+420 og 3+600. Denne konstruksjonen vil bli
installert i forlengelsen av cut and cover-seksjonen for å senke det siste elementet mot cut and
cover.

Lengden på cofferdam-konstruksjonen er planlagt etter lengden på den naturlige
skråningsgradienten 1:9 for å unngå ytterligere omfang langs kystlinjen.

Sydlig grensesnitt for linje 16730
På sydlig side av linje 16730 vil skråningen for tunneltrauet treffe grunnen under cut and cover
seksjonen. Ettersom fjellnivået rundt cut and cover seksjonen er relativt høyt, velges det å
installere spuntvegg med anker til fjell på enden av cut and cover seksjonen, for å kunne senke
det siste elementet. Spennvidden til den forankrede spuntveggen designes for å holde både
dybden til tunneltrauet og grunnen under cut and cover seksjonen.

Nordlige grensesnitt for linje 16730
På nordlig side av linje 16730 vil skråningen for tunneltrauet treffe hele kystlinjen.

Det velges å anlegge cofferdam mellom 2+920 og 3+080 i forlengelsen av cut and cover
seksjonen for å kunne senke det første elementet mot cut and cover. Lengden på cofferdam
bestemmes ut ifra den naturlige skråningsgradienten til leira (1:9) for å hindre setninger langs
kystlinjen.

8.4 Utforming av cofferdam
Cofferdam vil bli bygget av avstivet rørspunt med bredde 45 meter for å kunne vinsje elementet
gjennom cofferdam konstruksjonen.

På hver side av elementet vil det i tillegg være 1.5 meter ekstra rom for å sikre tilstrekkelig plass
for vannstrømmning og toleranse under vinsjeprosess.

Vidden til cofferdam konstruksjonen på nordlig side av 16730 og vestlig side av 12200 vil bli
utvidet med 3 meter for å sørge for ekstra plass til spesialelementer.
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Maximum vannstand under vinsjeprosess og senkning må være tilstrekkelig i løpet av hele
vinjse- og senkeprosessen, som vil ta ca. 12 timer. En maksimum vannstand er valgt 25cm+
(NN2000) for å tillate et tilstrekkelig vindu for gjennomføring.

Figur 29 Maksimum vannstand under vinsjing og senkning

Minimum høyde på tverravstivninger vil være 2m+ (NN2000) for å sikre nok arbeidshøyde for
vinsje- og senkeprosedyrer.

Cofferdam konstruksjonen vil bestå av:
Nålspunt AZ 14-700
Rørspunt RD 220 t23,5 (hver 45 meter)
Tverravstivning d=508, t10 (hver 7 meter)

Cofferdam Stasjonering Lengde Bredde Dybde
Linje 16730 - nord 3+200 til

3+495
295m 37m -18 til -27m

Linje 12200 – øst 3+120 til
3+155

35m 34m -18 til -21m

Linje 12200 – vest 3+420 til
3+600

180m 37m -18 til -27m

Tabell 4 Cofferdam utforming

8.4.1 Marine massearbeider
Marine massearbeider rundt tilknytningen til cut and cover seksjonen (+40m) vil bli utført i et
område der det har vært foretatt grunnforsterkninger. Skråningsgradienten til de marine
massearbeidene i forsterket område er 1:3.

De marine arbeidene rundt den lange seksjonen med cofferdam vil bli utført med en naturlig
skråning 1:9.

8.4.2 Flytende is
For å forhindre ekstraordinære tiltak for å ta opp dynamisk last fra flytende is, er det nødvendig å
etablere cofferdam konstruksjon, utføre senkeprosess og demobilisering av cofferdam i perioden
mellom mars og oktober.

8.4.3 Marin trafikk
cofferdam konstruksjonen er planlagt utenfor farleddet i fjorden. Utenom normale tiltak med
merking av konstruksjonen og informasjon til Kystverket/Havnevesenet i løpet av denne
perioden, gjøres det ikke ytterligere tiltak for å sikre cofferdam konstruksjon mot påseiling.

Max.25cm+ (NN2000)
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8.5 Gruspute
Tunnelen vil bli fundamentert på en 0.8 meter tykk gruspute med høy kornfordeling som
plasseres i flere etapper før senkning av elementer, for å sikre en jevnt fordelt opplagring for
tunnelen.

For å minimere mulig setning på grunn av at steiner presses inn i leiren når grusputen belastes,
plasseres en geotekstil mellom leire og gruspute.

8.6 Låsefylling og tilbakefylling
Når et tunnelelement er senket og plassert mot et tilstøtende element eller mot cut and cover
seksjonen, vil det plasseres en låsefylling på elementets fire hjørner for å sikre posisjonen til
elementet, etterfulgt av tilbakefyllingen.

Låsefyllingen og tilbakefyllingen vil lukke tomrommet mellom tunnelelementet og traubunnen og
skal bestå av velgraderte masser og/eller knust stein.

Tilbakefyllingen skal ha en skråningsgradient på 1:3 mot øvrig havbunn. Tilbakefyllingen skal
dekkes med et beskyttelseslag.

Tilbakefyllingen skal være lik på begge sider av konstruksjonen for å hindre ubalansert lateral
kraft på tunnelelementet.

8.7 Beskyttelseslag
Et beskyttelseslag skal plasseres for å beskytte konstruksjonen mot:

Fallende anker
Dragende anker

I henhold til generelle retningslinjer i tunneldesign ARTO1998 er et minimum av beskyttelse på 1
meter anbefalt.

Beskyttelseslaget vil bestå av naturlige materialer, gjerne sprengstein.
Basert på tidligere senketunnel-prosjekter benyttes tykkelse 1m. Beskyttelseslaget skal plasseres
over og ut på begge sider av elementet med en bredde på 15 meter for å beskytte mot dragende
anker.

8.8 Tiltak for å forebygge kollisjon fra passerende fartøy

8.8.1 Eksisterende havbunnivå
For å kunne foreslå hvilke tiltak som kan være aktuelle for å forebygge sammenstøt mellom
tunnel og fartøy, er det først nødvendig å fastsette hvilke fartøystørrelser som er aktuelle for
Byfjorden.

Minimumsdybder langs farleddet inn til Byfjorden en funnet gjennom informasjon på internett
(www.norgeskart.no). De antydede minimumsdybdene er (se Figur 30 og Figur 31):

For Kanalen: Omtrentlig -6.4 m (sjøkartnull)
For Vestfjorden: Omtrentlig -8 m (sjøkartnull) (nær Verjø)
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Figur 30 Dybder i «Kanalen»

Figur 31 Dybder i «Vestfjorden» nær Verjø.

Dette betyr at maksimum dybde for fartøyer som kan komme inn i byfjorden er begrenset til den
naturlige havbunnen på Verjø, som er den samme som kriteriet satt for tunnelen (-8.0m,
sjøkartnull).

8.8.2 Forhold mellom Sjøkartnull og NN2000
Forholdet mellom sjøkartnull og NN2000 (høydesystem benyttet på land i Norge) i Tønsberg
finnes på hjemmesiden til Kartverket (se også Figur 3).

Figuren viser at Sjøkartnull (CD) er 0.53 meter under Normalnull (NN2000).

Der tunneltaket er under -8 meter CD (lik –8.53 meter NN2000) er det ikke nødvendig med tiltak
som forebygger sammenstøt fra passerende fartøy.

8.8.3 Eksponert del av tunnel
Der hvor tunneltaket befinner seg høyere enn -8.53m og er over omkringliggende havbunn, er
det nødvendig med tiltak for å forebygge sammenstøt fra passerende fartøy.

Linje 12200
På østlig side av linje 12220 er tunneltaket plassert over eksisterende havbunn over en lengde på
ca. 80 meter, som vist med rødt på Figur 32.
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Figur 32 Linje 12200 – Plassert der tunneltak er over havbunn

Linje 16730
På sydlig side av linje 16730 er tunneltaket plassert over eksisterende havbunn over en lengde
på ca. 35 meter, som vist med rødt på Figur 33.

Figur 33 Linje 16730 – Plassert der tunneltak er over havbunn

8.8.4 Tiltak for å forebygge kollisjon fra kryssende fartøy
I hovedsak er det to tiltak som benyttes for å forebygge sammenstøt fra passerende fartøy:
1. Justering av vertikalkurvatur for å sikre at tunneltak ligger under eksisterende havbunn.
2. Stoppe fartøyet før det treffer tunnelen. Dette kan gjøres ved på plassere mudder på begge

sider av tunnelen. Mudderet vil stoppe fartøyet før det treffer tunnelen ved å konsumere all
energien til fartøyet.

I dette skisseprosjektet er det foreslått å forebygge sammenstøt mellom fartøy og tunnel ved å
anlegge vol/fyllinger på begge sider av tunnelen som støtputer mot skip, der hvor tunneltaket er
over eksisterende havbunn. Følgende dimensjoner av fyllingene er estimert:

Bredde på 50 meter
Toppnivå på -5.0 meter (NN2000)

I senere detaljprosjekt bør denne løsningen sees på nytt, når dimensjonerende fartøystørrelse
er fastsatt.

For å forhindre at mudder trenger inn i tunnelkonstruksjonen, er tåen på mudderfyllingen
plassert minst 20 meter fra tunnelkonstruksjonen. Prinsippet for plassering av mudderfylling er
vist på Figur 34. Utstrekningen for mudderfyllingen langs linjeføringen er vist på Figur 32 og
Figur 33.
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Figur 34 Prinsipiell plassering av mudderfylling (linje 16730)
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9. UTFØRELSESMETODE

9.1 Produksjon av tunnelelementer
En av de kostnadsdrivende faktorer under bygging av en senketunnel er relatert til hvor
produksjonsplassen for elementene vil være, som vil ha en innvirkning på elementlengden, antall
senkede elementer, og antall produksjonssykluser. Valg av produksjonsplassen vil også styre
forholdene under transport av elementer som igjen har en innvirkning på midlertidige tiltak for
transporten, etterspenning, utforming av skott og bunnplate.

Følgende produksjonsplasser er blitt vurdert:
1. Tørdock Hanøytangen ved Bergen
2. Tørdock Barendrecht (Nederland)
3. Skipsverft i Esbjerg (Danmark)
4. Gdynia skipsverft (Polen)

Figur 35 Tørdock Hanøytangen og Barendrecht

Den foretrukne lokasjonen for produksjon av tunnelelementer er tørdock-fasilitetene hos
Hanøytangen ved Bergen, som ble benyttet for senketunnelen i Bjørvika i Oslo. Tørdocket er
125m langt, 125m bredt og har en dybde på 17 til 20 meter. Dette tørdocket vil være anvendelig
for produksjon av tre elementer i én syklus. Totalt antall elementer kan produseres i to sykluser
for begge linjeføringer (totalt 5 elementer for linjeføring 12200 og 6 elementer for linjeføring
16730).

De primære fordelene med å benytte tørdock i Hanøytangen er:
Begreset antall sykluser, sammenliknet med produksjon på skipsverft
Lokalisert i Norge
Begrenset transportdistanse.

Tørdock i Barendrecht tilbyr et areal på 357.5 meter x 171 meter og kan være et godt alternativ
da alle elementer vil kunne produseres i samme syklus.

9.2 Konstruksjon av tunnelelementer
9.2.1 Tunnel

Tunnelelementene vil bli utstyrt med følgende midlertidige tiltak som er nødvendige
senkeprosessen:

Skott
Vannballastsystem
Toppdekke

9.2.2 Skott
Skottene blir installert i begge ender av tunnelelementet, slik at elementene kan flyte. Skottene
vil ha løsninger som dører, inn og utløp for vann og kabelføringer for elektro og informasjon.

Skottene blir fjernet når tetting av relevante fuger er utført, testet og godkjent for vanntetthet.
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9.2.3 Vann-ballast system
Vann-ballast systemet er nødvendig for å gi elementene negativ oppdrift. Elementene vil bli
utstyrt med 4 til ballasttanker plassert i det ytterste løpet i elementet. Vann-ballasttankene blir
utformet for å sikre tilstrekkelig sikkerhet mot oppdrift under monteringsfasen.

Vann-ballast systemet vil bli styrt trådløst for å hindre at personer skal måtte befinne seg inne i
tunnelen under senkeprosessen.

9.2.4 Utforming av toppdekke
Utformingen av toppdekket består av mange forskjellige enheter som er knyttet til tunnelen og
som er nødvendig for å kunne vinsje, transportere og senke elementene kontrollert.
Hovedenhetene er:

6 Pullerter
1 Midlertidig adkomstsjakt
System for riktig montering (eks. stag og hylse)
4 Løfteører
Undersøkelsessystem

9.3 Oversvømmelse
Ballasttankene vil bli fylt med vann før docket fylles. Under fylling av tørdock vil
tunnelelementene bli undersøkt invendig for lekasjer og korrektive tiltak kan bli utført.

9.4 Flytning, vinsjing, transport og fortøyning
Når elementene blir produsert i to sykluser, er det foretrukket å sammenkoble det første partiet
med elementer for å bedre effektiviteten på transporten, de marine arbeidene og
senkeprosessen.

Den foretrukne lokasjonen for sammenkobling av elementene er i nærheten av Hanøytangen i
Bergen, og bør ha mulighet til å fortøye/sammenkoble minst 3 elementer for linje 12200 og 3
elementer for linje 16730.

Etter fylling av tørdock, kan skottet for tørdocket fjernes hvorpå alle elementene flytes ut én
etter én og transporteres til lokasjon for fortøyning/sammenkobling. Mellom disse fasene
benyttes adkomstsjakten til å inspisere elementene regelmessig.

9.5 Transport
Tunnelelementene vil bli transportert én etter én når været tillater det. En generell plan for
transportering av tunnelelementer er ved å benytte minst fire taubåter, knyttet til hvert sitt
hjørne av elementet.

Under transport skal den sekundære enden på elementet være fremst mot taueterningen, for å
sikre «Gina»-profilet mot hinder.

Generell maksimumshastighet for transport av tunnelelementer er 4 knop / ~ 2m/s, men
absolutt hastighet avhenger av:

Værforhold
Strømninger (tidevann)
Bølger

Gjennomsnittlig transporthastighet vil være rundt 1.25m/s (4.5km/t)

Avstand fra Bergen til Tønsberg er ca. 630km. Antatt at elementene kan sammenkobles i
nærheten av tørdocket i Bergen og at gjennomsnittshastigheten er 1.25m/s, vil transporten ta
ca. 6 dager (24/7 skift)
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Det bør undersøkes beskyttede steder langs transportruten for å kunne søke ly dersom
værforholdene forandres.

Figur 36 Transportrute: Hanøytangen - Tønsberg

Dybden til tunnelelementene under transporter er påvirket av densiteten (variasjon av
saltholdighet) til vannet langs ruten. Tidevannssyklus og densitet/saltinnhold i vannet bør
undersøkes for hele transportruten for å klarlegge ut hvordan elementene vil bli påvirket under
transport for å sikre klaring til kritiske havbunnivåer.

En overhøyde på mellom 0.5m og 0.3m er vanligvis brukt under transport. Den generelle
toleransen for klaring under tunnelelementene under transport er 0.5m

Den nominelle dybden til et rett tunnelelement ligger mellom:
H5: 7.8m – 8.0m
H6: 7.9m – 8.1m

Enkelte tunnelelementer produseres med kurvatur i vertikal retning. For disse elementene er det
nødvendig med en ekstra dybde under for å sikre klaring.

~630km

Hanøytangen - Bergen

Tønsberg

North Sea Skagerrak
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Dimensjoneringskriterier
Linje 16730

- Elementlengde : 96.3m
- Vertikalradius : 1500m

Linje 12200
- Elementlengde : 97.6m
- Vertikalradius : 1300m

Minimum havbunnivå for transport med en maksimal dybde på tunnelelementene er:

Overhøyde Linje 12200 Linje 16730
H6 H5 H6 H5

0.3m -8.9m -8.8m -8.9m -8.8m
0.5m -8.7m -8.6m -8.7m -8.6m

Tabell 5 Minimum havbunnivå for transport

Overhøyden representerer gjennomsnittlig overhøyde for et tilsvarende rett element. Dybden
representerer krav til min. dybde under transport inkludert 0.5 meter klaring under elementene.

Minimumsdybden utenfor tørdocket i Hanøytangen er 15.5m og blir dypere utover seilingsleia
mot Nordsjøen.

Bølgeforholdene som er forventet i løpet av «værvinduet» som er definert for transport i
Nordsjøen og Skagerak er grunnlaget for beregning av etterspenning, skott osv. (med
tilstrekkelig sikkerhetsfaktor benyttet).

Den eneste gjennomførbare ruten til begge linjeføringer (12200 og 16730) er gjennom
Vestfjorden ettersom kanalen i Tønsberg er for trang.

Seilingsleia blir mindre og smalere når man kommer inn i Tjømefjorden og rundt øya Verjø er
havbunnivået på et kritisk nivå på -8.3m.

I byfjorden ligger seilingsleia med en dybde på -8.5m (-9m NN2000).

Figur 37 vises referansenivåer for dybde opp mot navigasjonskart, og det vises høye verdier.
Basert på denne tidevannstabellen bør det være gjennomførbart å transportere også kurvede
elementene gjennom de grunneste partiene, i løpet av en høyvannperiode på 50cm+.

Figur 37 Referansenivå for dybder på navigasjonskart og tidevannstabell



skisseprosjekt rapport 41 of 53

Når elementene transporteres med er overhøyde på 0.5m i løpet av en høyvannsperiode >0.5m,
er det ikke behov for muddring ettersom klaringen til elementene vil være >0.5m. (se tabell
under)

Dybde (ref.
havnivå)

Min. dybde i løpet av
høyvannsperiode +0,5m

Min. havbunnivå
(H6-0,5m)

klaring(under
element)

Tjøme -8.3 -8.8 -8.7 0.6m =>0.5m
Byfjorden -8.5 -9.0 -8.7 0.8m =>0.5m

Tabell 6 Klaring under elementet i løpet av en høyvannsperiode (>0.5m+)

Batymetrien og densiteten/saltinnholdet i vannet må undersøkes i større grad for å verifisere
transportruten.

Ingen videre hinder er identifisert.

Informasjon:
http://webapp.navionics.com
http://www.kartverket.no

9.6 Muddring/ utgraving
Mesteparten av muddret/utgravd material i tunneltrauet er bestående av leire og tunneltrauet vil
nå en dybde på ca. -18m. Med disse parameterne er en «bucket dredger» en av de mest
anvendelige mekaniske riggene for å grave ut tunneltrauet. Alternativt kan også en «dipper
dredger» benyttes.

Figur 38 Bucket dredger og Backhoe dredger

De siste muddringsarbeidene rundt cut and coverseksjon kan bli utført med en graver på en
lekter eller en «backhoe dredger».

De utgravede massene antas at må transporteres på lekter (pram) til spesialdeponi på f.eks
Langøya ved Holmestrand. Massene antas ikke å kunne lagres på land.

9.7 Gruspute
Tunnelelementene vil bli senket ned på er gruspute med toleranse på +/- 25mm.

Perioden mellom plassering av gruspute og senkning av tunnel bør minimeres for å redusere
risiko for forurensing/innblanding av organiske materialer som vil ha en negativ påvirkning på
fundammentet. Dersom gruspute har blitt forurenset med organisk material før senkningen har
startet, bør grusputen renses eller skiftes ut.

9.8 Senkning
Senkning av elementer kan bli utført av en spesialtilpasset «senke-pongtong» og/eller av to
flytende «sheerleg´s» som vist på bildet under.
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Figur 39 Referanse, senketunnelprosess i Amsterdam

Et posisjonssystem vil bli installert som en del av monteringsutstyret på toppdekket for å guide
hovedenden av elementet inn mot foregående element eller cut and coverseksjon. Elementet vil
bli knyttet fast ved en trykk og strekk jekk som vil dra elementet mot foregående element og
initiere initialkompresjon av «Gina» profilet.

Vannet pumpes ut av fugen mellom elementene, som resulterer i full kompresjon av «Gina»
profilet. Etter åpning av skottene kan fugen inspiseres.

9.9 Låsefylling
Når elementet er senket og plassert innenfor toleransene, vil ballasttankene bli fylt opp for å
oppnå tilstrekkelig sikkerhet mot oppdrift og låsfyllingen vil bli plassert på elementets fire hjørner
for å sikre plasseringen. I ettertid plasseres tilbakefyllingen og beskyttelseslaget.

9.10 Tilbakefylling beskyttelseslag
Tilbakefylling skal plasseres rundt tunnelelementet og utlegges lagvis med lagtykkelse på ca. 2m
suksessivt på hver side av tunnelen for å minimere horisontal kraft påført tunnelelementet.

Beskytteseslaget skal etableres av fjellmateriale og skal ha en nominell bredde på 15 meter ut på
hver side av tunellen for å hindre at tilbakefyllingen forsvinner over tid, og for å beskytte
elementene mot fallende eller dragene anker.

Tilbakefyllingen og beskyttelseslaget kan plasseres med en graver på lekter eller en «backhoe
dredger».

9.11 Installasjon av skjærnøkler
Når tilbakefylling og beskyttelseslag over tunnelen er på plass, og initialsetningene er ferdig, vil
skjærnøkler bli etablert i fugene, som en del av kompletteringsarbeidene.

9.12 Installasjonssekvens
Tunnelelementene antas å bli produsert i tørdock Hanøytangen i to etapper:

Linje 12200: 1x3 elementer / 1x2 elementer (totalt 5 elementer)
Linje 16730: 1x3 elementer / 1x3 elementer (totalt 6 elementer)

Etter at første etappe av elementproduksjon kan elementene bli sammenkoblet/fortøyd i området
rundt Bergen for å lage en effektiv og kontinuerlig senkeprosess og inkludert marine
massearbeider. Avhengig av hvilken sesong senkeprosessen tar til, vil elementene forventes å
kunne senkes med en sekvens på tre uker.

Sekvensen for nedsenkning av tunnelelementer er avhengig av den foretrukne plassering av
lukkeleddet og den vertikale linjeføring av tunnelen. Lukkeledet skal fortrinnsvis plasseres så



skisseprosjekt rapport 43 of 53

høyt som mulig, og ikke i farleden. Tunnelelementet nærmest cut and cover tunnelen kan ikke
transporteres over det tilstøtende tunnelelement på grunn av dypgangen av elementet som skal
nedsenkes, og toppen av tunneltaket av elementet som allerede er plassert. Dette betyr at det
siste tunnelelement som skal nedsenkes, er det andre elementet fra cut and cover tunnelen.

Mulig sekvens for nedsenkning av tunnelelementer er som følger:
Linje 12200: 5, 4, 3, 1, 2 -> Lukkeledd mellom element 2 og element 1.
Linje 16730: 6, 5, 4, 3, 1, 2 -> Lukkeledd mellom element 2 og element 1.

9.13 Lukkeledd
Lukkeleddet for begge linjeføringene er plassert mellom element 1 og element 2 og vil bli
produsert etter at alle elementer er senket. Gapet mellom elementene vil forme lukkeleddet og er
ca. 2 meter bredt for å sikre nok plass til å senke det siste elementet.

Lukkeleddet vil bli plasstøpt på en tradisjonell måte, med vanntette stålvegger og betongkiler.

Før det siste tunnelelementet senkes, festes stålplater på bunnplaten på elementet. Etter at dette
elementet er senket, kiles det mellom elementene og stålplatene med gummitetting strammes
inntil lukkeleddet. Lukkeleddet vil så bli drenert for vann og bunnplate, vegger og takdekke
støpes på plassen.

I løpet av disse prosedyrene skal ikke skottene i de tilstøtende elementene fjernes betongen har
oppnådd tilstrekkelig fasthet.

9.14 Rampekonstruksjon

9.14.1 Midlertidige arbeider
Utførelsessekvensen for de midlertidige arbeidene til rampekonstrutsjoner er som følgende:

K/S stabiliseringen av lairemassene utføres ved at jorden iblandes en sement grout ved å
bore et nett av hull i liren. Operasjonen utføres fra terreng (på land) eller fra lekter (på vann)
Når den eksisterende havbunnen har oppnådd tilstrekkelig styrke, etableres spunten. Z-
profiler kan enten rammes eller vibreres ned, hvorpå rørprofiler presses ned i sideløpene ved
at jord graves ut av rørene, og siden bores ned i fjellet til planlagte dybde
Demning/kjørevei på baksiden av spunten etableres. De dypereliggende lagene legges med
gravemaskin fra pram og dybvannskomprimeres. Det øverste laget legges ut ved å fylle opp
fra land.
Den øverste forankringen etableres enten som intern trykavstivning eller som strekkankre.
Dette utføres fra pram inne fra byggegropen eller fra demningen.
Byggegropen tømmes for vann ved overpumpning.
Byggegropen utgraves fra demningen.
Samtidig med utgravingen monteres de siste avstivingene.
Deretter etableres de permanente konstruksjonene, hvorpå der fylles omkring rampene og
cut and cover tunnelene.

Byggegropen dreneres med utpumping fra en pumpesump. Det antas ingen permeable
sandmasser som lag under tette masser. Det antas ikke oppadrettet strømningstrykk slik det kan
finnes i avsetninger av sand. Det antas ikke vannførende strømning fra berg under de myke
avsetningene av leire. Det antas derfor, at der ikke er risiko for grunnbrudd i byggegropen.

Før senkning av tunnelelementet som skal koples sammen med cut and cover tunnelen, tilfylles
det omkring cut and cover tunnelen, det monteres endeskott for å unngå oversvømmelse av
rampen, den midlertidige demningen frem for byggegropen fjernes og gjenetableres over cut and
cover tunnelen, trau til senketunnelen utgraves og endevegg fjernes.
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9.14.2 Permanente arbeider
Innledningsvis etableres oppdriftsankre. Deretter utføres rampekonstruksjonene som in-situ støpt
betongkonstruksjoner. Bunnplate, vegger og dekke er adskilt av støpeskjøt, og støpes hver for
seg i seksjoner på ca. 20-30 m lengde. Konstruksjonene utføres typisk fra den dypeste delen i
byggegropen og opp mot land, slik at den lukkede rampen etableres først og deretter den åpne
rampen.
Forskalingsarbeidet utføres med standard systemforskalling tilpasset på stedet. Armeringen
bøyes på fabrikk og bindes på stedet. Fersk betong fra betongværk fraktes til stedet, hvor det
utstøpes i forskalingen, evt. ved hjelp av pumpning. Da tverrsnittsdimensionene er forholdsvis
store må det forventes at betonens temperatur under herdning skal styres ved køling og/eller
isolering avhengig av årstiden.
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10. KOSTNADSESTIMAT

På Figur 40, ses en oversikt over kostnader for alle alternativerne. Pris er angitt i mill. NOK, og er
entreprisekostnad uten påslag for usikkerhet, byggherrekostnader og mva. På Figur 41 og Figur
42, ses fordelingen av kostnader ut på henholdsvis konstruksjonstyper (rampe, cut and cover,
senketunnel) og på midlertidige og permanente arbeider. Detaljerte kostnadsoverslag er vist i
vedlegg 1.

Figur 40 Oppsummering av kostnader for alle alternativene

Figur 41 Kostnader fordelt på konstruksjonetype.



skisseprosjekt rapport 46 of 53

Figur 42 Kostnader fordelt på midlertidige og permanente arbeider

Av kostnadsoverslaget, fremgår det at selv om de skisseprosjekterte løsninger for veglinje 12200
og 16730 teknisk og konstruksjonsmessig er meget lik hinanden, er 12200 alternativerne
markant dyrere. Dette skyldes i hovedsak, at den vestlige rampe på denne veglinje anlegges i
fjorden, og i tilleg er 85m lengere enn den tilsvarende, sørlige rampe på 16730 linjen. De
midlertidige konstruksjoner der kreves for å anlegge den lange rampestrekning i fjorden, betyr at
der må omfattende K/S stabilisering til for å gjøre disse konstruksjoner stabile. Dette forhold
viser sig på både figur 41, der andelen av rampekostnader for 12200 er vesentligt større end for
16730, og på figur 42, der andelen av kostnader for de midlertidige arbeider sammenlignet med
de permanente, er vesentligt større for 12200 alternativerne.
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11. TIDSPLAN

På bakgrunn av utarbeidede alternativer og linjeføringer er det forberedt én generell tidsplan (se
Figur 43). Forskjellene mellom de to alternativene (12200 og 16730), de ulike
trafikkalternativene (H5 eller H6) og de utarbeidede tekniske løsningene, er av en slik karakter at
det ikke er behov for separate tidsplaner.

Større prosjektaktiviteter er identifisert og for hver aktivitet er det indikert en varighet.
Minimumsperiode vurdert er 3 månedersperioder. Indikerte kvartal/år er ut ifra prosjektstart.

I tidsplanen er det satt en 3 måneders vintersesong ettersom en rekke offshore-aktiviteter i
prosjektet er sesongavhengig eksempelvis:

Etablering av cofferdam-konstruksjon
Transport av senketunnelelementer

Vurderinger vedrørende disse aktivitetene er beskrevet under.

Etablering av cofferdam-konstruksjon
Tidsplanen er utarbeidet med hensyn til at cofferdam-konstruksjon utenfor land er etablert og
fjernet mellom to vintersesonger for å forhindre ødeleggelse på konstruksjonen på grunn av
isforhold på stedet. Dette betyr i praksis at en 10-månedersperiode er tilgjengelig (vist i
tidsplanen som 3 kvartal).

Transport og senkning av tunnelelementer
I løpet av vintersesongen når det er is på fjorden langs transportruten eller på prosjektplassen,
kan ikke transport og senkning av tunnelelementer gjennomføres.

Figur 43 Generell planleggings- og utførelsestidsplan

Prinsipiell konstruksjonssekvens for rampekonstruksjonen er:
Forsterkning av grunnen
Etablering av spunt
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Utgravning av traubunn. Avhengig av utgravingsdybde i traubunn må det installeres
forankringer for spunt (stag og anker) på et visst nivå, før utgraving kan fortsette.

Etter utgraving av traubunn, kan byggearbeider for permanent rampekonstruksjon begynne.

På grunn av begrenset størrelse på tørdock for produksjon av tunnelelementer (Hanøytangen),
kan ikke alle elementene (5 for linje 12200 og 6 for linje 16730) produseres samtidig. Tørdocket
har plass til maksimalt 3 tunnelelementer, som betyr at elementene må produseres i to etapper.

Når tunnelelementene fra første runde er produsert, blir de transportert til prosjektplassen og
senket til ferdig posisjon. Første tunnelelement senkes og plasseres mot «Cut and cover»-
seksjonen på den ene siden. Dette betinger at «Cut and cover»-seksjonen er tilstrekkelig etablert
til å kunne «ta imot» det første tunnelelementet. Neste tunnelelement kan enten plasseres mot
forrige tunnelelement eller mot «Cut and cover»-seksjonen på den andre siden.

Det siste tunnelelementet som skal senkes, må plasseres mellom to tunnelelementer som
allerede er senket. Etter senkning av det siste tunnelelementet, produseres den siste biten (1.5
til 2 meter) av tunnelen (lukkeleddet)

Etter at lukkeleddet er ferdig, kan tunnelelementene ferdigstilles (fjerne skott, bytte ut
vannballast med ballastbetong, ferdigstilling av ledd og fuger, installasjon av braketter etc.) og
de tekniske installasjonene kan bli installert i tunnelen og testet.

Den totale planleggings- og utførelsestiden for forbindelsen er estimert til 4.5 – 5 år.
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12. EVALUERING AV ALTERNATIVER

For de to ulike linjeføringene (12200; øst-vest og 16730; nord-sør) er det vurdert to ulike
dimensjoneringsklasser (H5 og H6), begge i kombinasjon med et separat løp for fotgjengere og
syklister. En skjematisk oversikt over evalueringen er vist i tabellen under.

Aspekter

Alternativer
Linjeføring 12200 Linjeføring 16730
H5 H6 H5 H6

Kostnad
Vurdering
teknisk løsning
Anbefalning

Evaluering av teknisk løsning er gjort med referanse til kapittel 12.1. Konklusjon er ytterligere
beskrevet i kapittel 12.2.

12.1 Evaluering av tekniske løsnigner
For hver av alternativene er en teknisk gjennomførbar løsning utarbeidet og presentert i dette
dokumentet og i tilhørende tegningssett. Teknisk konsept er i prinsippet det samme for begge
linjeføringer.

Forskjellene mellom de ulike alternativene er beskrevet i dette avsnittet. Hoveddelen av variasjon
i løsninger er relatert til ulikheten i linjeføringene. Ulikheter mellom dimensjoneringsklasser (H5
og H6) er i hovedsak knyttet til bredde på tverrsnittet, der alternativ H5 er ca. 7.8 meter smalere
sammenlignet med alternativ H6.

Evalueringen av de tekniske løsningene er utarbeidet med hensyn til følgende tekniske aspekter
(ytterligere beskrevet under):

Plassering av seilingsleie
Lengden på de ulike konstruksjonene langs linjen
Rømningsvei i trafikkløpet
Tiltak for å forebygge sammenstøt med passerende fartøy
Tunneltrau/ cofferdam
Tunneltrau/ sprengning under vann
Grunnforsterkning
Adkomst til eksisterende havnebasseng

Evaluering av disse med hensyn til andre aspekter, eksempelvis miljømessige inngrep, er ikke
utarbeidet i dette dokumentet. Denne typen evalueringer vil bli utført i et separat oppdrag,
initiert og koordinert av Statens vegvesen.

Plassering av seilingssleie
For linjeføring 16730 er seilingsleie over senketunnelen plassert så langt sør som mulig for å
korrespondere best mulig med dagens skipsleie vest for linje 16730. Vertikallinje mottatt i
grunnlag fra SVV, tillater dog ikke at seilingsleien flyttes lengre syd ettersom seilingsdybde på 8
meter ikke vil kunne opprettholdes i så tilfelle, på grunn av vertikallinjen.

For linjeføring 12200 kan seilingsleien plasseres hvor tunnelen er som dypest.

Lengden på de ulike konstruksjonene langs linjen
Lengde på ulike konstruksjoner langs linjeføring 12200 (øst-Vest):

Konstruksjonsdel Lengde [m]
Rampe øst 295
C&C øst 45
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Konstruksjonsdel Lengde [m]
Senketunnel 490
C&C Vest 45
Rampe Vest 120
Total tunnellengde: 580 meter.
Total lengde på tilknytning: 1,000 meter.

Lengde på ulike konstruksjoner langs linjeføring 16730 (Sør-nord):
Konstruksjonsdel Lengde [m]

Rampe Sør 210
C&C Sør 45
Senketunnel 580
C&C nord 45
Rampe nord 120
Total tunnellengde: 670 meter.
Total lengde på tilknytning: 995 meter.

Den totale lengden på samlet konstruksjon vil være tilnærmet lik for de to ulike alternativene,
1.000 meter mot 995 meter. Lenden på de ulike konstruksjonsdelene varierer noe, men i begge
tilfeller er tunneldelen over 500 meter. For linjeføring 16730 er tunnelen 90 meter lengre enn for
linjeføring 12200.

Rømningsvei i trafikkløpet
For alternativ H5 (et løp bestående av et felt i hver retning) kan krav til rømningsvei oppfylles
ved å etablere utganger fra trafikkløpet til G/S-løpet. Høydeforskjellen mellom linje for vei og
linje for G/S-felt må minimeres for at G/S-vei skal kunne benyttes som rømningstunnel for
trafikkløpet.

For alternativ H6 (to løp, hver bestående av to kjørefelt i én retning) kan krav til rømningsvei
oppfylles ved i etablere adgang mellom trafikkløpene. Det skal ikke være høydeforskjell av
betydning mellom trafikkløpene.

Tiltak for å forebygge sammenstøt med passerende fartøy
For begge alternativer (12200 og 16730) på utsiden av prosjektert seilingsleie, er tunnelen i
enkelte områder plassert over eksisterende havbunnivå, noe som potensielt kan resultere i
sammenstøt med kryssende fartøy. For linjeføring 12200 (øst-vest), et dette aktuelt øst for
seilingsleien. For linjeføring 16730 (sør-nord), er dette aktuelt sør for seilingsleien.

For å forebygge at dette inntreffer, etableres det en fylling på hver side av tunnelen i disse
områdene. Sannsynlighet for at et fartøy treffer denne fyllingen anses å være høyere for
linjeføring 16730 enn 12200 ettersom fyllingen vil plasseres nær området der fartøy endrer kurs.

Tunneltrau/ cofferdam
For begge linjeføringer vil det være behov for en cofferdam-konstruksjon for å hindre at
skråningsutslag fra tunneltrauet drar seg inn forbi eksisterende kystlinje. cofferdam
konstruksjonene bør installeres og fjernes mellom to vintersesonger for å eliminere risiko for at
isdannelse kan skade konstruksjonen. Lengden på cofferdam for linjeføring 16730 på nordsiden
er noe lengre (295 meter) enn cofferdam for linjeføring 12200 på Vestside (180 meter).

Tunneltrau/Sprenging under vann
På sydlig del av trau for linjeføring 16730 ligger eksisterende fjell høyere enn nødvendig dybde
på trau. Dette resulterer i behov for å sprenge noe under vann. For å etablere nødvendig trau i
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dette området, som er nær «cut & cover» konstruksjonen, er det behov for sprengning over en
lengde på ca. 160 meter.

Grunnforsterkning
Rundt rampekonstruksjonene er det behov for forsterkning av eksisterende masser for å sikre
konstruksjonenes stabilitet i byggefase samt i ferdig tilstand. Omfanget av grunnforsterkning på
østlig side av linjeføring 12200 er mer omfattende enn de andre påløpene. Dette kommer av at
rampe/«cut & cover» er plassert utenfor land i dette område, kombinert med at det er relativt
dypt til fjell.

Adgang til eksisterende havnebasseng
På østsiden av linjeføring 16730 på Kaldnes, nær sydlig påløp, ligger en eksisterende havn/kai.
Utformingen på fylling rundt rampe/«cut & cover» konstruksjon i kombinasjon med eksisterende
havbunnivå, vil medføre at kanten på prosjektert fylling vil redusere adkomsten til
havnebasseng/kaianlegg.

12.2 Konklusjon
De tekniske forskjellene mellom de to linjeføringene (fire alternativer) er vurdert til å være små
og tilnærmet neglisjerbare for utvelgelse av alternativ. Tabellen under viser en oversikt og
evaluering av de ulike tekniske aspektene.

Aspekter

Alternativer
Linjeføring 12200 Linjeføring 16730
H5 H6 H5 H6

Kostnad i mill. NOK 2.144 2.438 1.686 1.952
Vurdering teknisk løsning

Plassering av farled
Tunnellengde
Rømningsvei
Forebygge sammenstøt
cofferdam
Sprenging under vann
Grunnforsterkning
Adkomst til havnebasseng

0
+
?
0
-
0
-
0

0
+
0
0
-
0
-
0

-
0
?
-
-
-
0
-

-
0
0
-
-
-
0
-

De ulike mengdene for de ulike alternativene kommer igjen i de forskjellige kostnadsestimatene.
På bakgrunn av kostnad og teknisk evaluering, er linjeføring 16730 anbefalt. Valget mellom
alternativ H5 og H6 avhenger av muligheten til å oppnå nødvendig rømningsvei, som igjen
avhenger av hvordan vertikallinjen til G/S-veien ligger i forhold til vertikallinjen til veioverflaten
for trafikk, dessuten vil dimensjonerende årsdøgntrafikk (ÅTD) være avgjørende.

Som nevnt i innledningen, er vurdering av tunnelalternativenes konsekvenser for
strømningsforhold, sedimentasjon, forurensing, kulturminner, landskapstilpasning m.m. ikke en
del av dette oppdraget, og disse vurderinger kan påvirke hvilket alternativ totalt sett er det mest
anbefalelsesverdige.
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13. ANBEFALINGER

13.1 Anbefalinger vedrørende individuelle alternativer
Anbefalinger er beskrevet under ut ifra følgende tekniske aspekter:

Lokal seilingsleie
Nødutganger
Parametere for eksisterende grunnforhold
Omfang av grunnforsterkning
Adkomst til eksisterende havnebasseng

Lokal seilingsleie
For linjeføring 16730 anbefales det å undersøke videre hvor seilingsleia må ligge over tunnelen
med tanke på kobling til seilingsleie vest for linje 16730, slik at passerende fartøy kan ha gode
og intuitive navigasjonsforhold (navigasjonsstudie). Vertikallinjen til tunnelen kan justeres
(legges lavere) på sørsiden for videre å kunne justere seilingsleie lengre sør (for å koordinere
bedre med dagens seilingsleie Vest for linjeføringen). Dette vil øke lengden på tunnelen og videre
forflytte rampen i sør.

Rømningsvei i trafikkløpet
For alternative H5 (et løp med et kjørefelt I hver retning) anbefales det å utarbeide en separat
linje for G/S-felt for å sikre at påkrevd rømning fra trafikkløpet kan etableres og at G/S-løpet kan
fungere som rømningsvei for trafikkløpet.

Parametere for eksisterende grunnforhold
Parameterene for eksisterende grunnforhold som er benyttet i dette prosjektet resulterer i en
slak graveskråning. Dette påvirker arealet/omfanget av material som må muddres ut samt
forlengelse av cofferdam konstruksjon. Etter å ha sett på batymetrien i området, ser det ut til at
skråningsgradientene til den eksisterende leiren er noe bedre enn de teoretiske bestemte
skråningsgradientene. Det anbefales å undersøke parametere for eksisterende grunnforhold for
videre prosjektering.

Omfang av grunnforsterkning
Vurderingene som er gjort for fastsettelse av hvilket volum som foreslås forsterket i dette
prosjektet resulterer i et stort omfang av grunnforsterkning på østlig side av linje 12200. Det
anbefales en mer detaljert undersøkning av hvor det må forsterkes for å sikre stabilitet under
produksjon samt stabilitet i ferdig tilstand.

Adkomst til eksisterende havnebasseng
Det anbefales å undersøke videre fremtidig formål/funksjon for eksisterende havnebasseng øst
for linje 16730 nær Kaldnes ettersom omfylling av «cut & cover»/rampe konstruksjon vil
redusere adkomsten til havnebasseng/kai.

13.2 Generelle anbefalinger
I tillegg til anbefalingene gitt for de individuelle alternativene som (se kapittel 13.1) gis det
følgende generelle anbefalinger:

Verifikasjon av veiutforming (stoppsikt, gradienter osv.) for de utviklede alternativene skal
gjøres av Statens Vegvesen.

Krav i forbindelse med behov for rømningsvei fra G/S-løpet har ikke blitt funnet i N500. Det
anbefales å kartlegge hvorvidt rømningsveier fra G/S-løpet bør påkreves ved en gitt total
tunnellengde.

Dimensjonerende fartøystørrelse har ikke blitt identifisert i skisseprosjektet. Det anbefales å
definere en dimensjonerende fartøystørrelse for neste fase. Dimensjonerende fartøy kan



skisseprosjekt rapport 53 of 53

være et lastet fartøy med dypgang ned til maksimal tilgjengelig dybde. Det kan også være et
fartøy med ballast (ikke fullastet) med dypgang ned til maksimal tilgjengelig dybde.

I dette skisseprosjektet er avstanden mellom havarinisjer i tunnelen (i motsatt kjøreretning)
for alternativ H5 og linjeføring ca. 300 meter, som er rett over påkrevd maksavstand på 250
meter. Det anbefales i undersøke om dette kan godkjennes dersom dette alternativet skal
utvikles videre.
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KOSTNADSOVERSLAG



Kostnadsoverslag

Alternativ 12200 - H5
Prosjekt: 1350019882 Revisjon: 0 Rev. dato: 31-03-2017

Linje/dim.klasse: 12200, H5 Mengdebeskrivelse Enhet Mengde Enhetspris Pris

 1.1.1.1 Spuntvegg Stålspunt, profil AZ18-700 S355GP, dobbeltprofiler med klemte låse samt låsetettning
Etablering og senere nedtagning
(Mengde beregnet som plant areal)

m2 3.066 kr 3.000 kr 9.198.000

 1.1.1.2 Spuntvegg Stålspunt, profil AZ36-700 S355GP, dobbeltprofiler med klemte låse samt låsetætning
Etablering og senere nedtagning
(mengde beregnet som plant areal)

m2 510 kr 3.000 kr 1.530.000

 1.1.1.3 Spuntvegg Stålspunt, Rørprofil type RD270, t = 12,5 mm S355GP
Installeret 1-2 m i fjeldet
Etablering og senere nedtagning
(mengde beregnet som plant areal)

m2 - kr 0

 1.1.1.4 Spuntvegg Stålspunt, Rørprofil type RD500, t = 12,5 mm S355GP
Boret 1-2 m i fjeldet
Etablering og senere nedtagning
(mengde beregnet som plant areal)

m2 - kr 0

 1.1.1.5 Anker Lineanker (8 liner á 0.6”), total længde  forankret i bjerg
plasseret pr. 2,8 m
Inkl. stræk 2XUNP400 og ankerplate
Etablering og efterfølgende skjæring ved spunt

stk - kr 0

 1.1.1.6 Innvendig avstiving Indvendig afstivning bestående af:
- Stræk profil HE500B, S355GP
- Tværafstivning, profil Ø1200, t = 35 mm, l = 37/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  16500 kg/stk kr.40 pr kg

stk 68 kr 520.000 kr 35.360.000

 1.1.1.7 Innvendig avstiving innvendig avstivning bestående av:
- strekk profil HE280B, S355GP
- tverravstivning, profil Ø850, t = 30 mm, l = 27/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  9000 kg/stk kr. 40 pr kg

stk 20 kr 360.000 kr 7.200.000

 1.1.1.8 Innvendig avstiving innvendig avstivning bestående av:
- strekk profil 2xHE800B, S355GP
- tverravstivning, profil Ø1800, t = 35 mm, l = 27/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  24300 kg/stk

stk - kr 0

 1.1.1.9 K/S stabilisering K/S stabilisering av intakt havbund innenfor byggegrop.
antatt 5 lm pr. m3
cu = min 100 kPa
utføres fra pram

lm 343.035 kr 250 kr 85.758.750

 1.1.1.10 K/S stabilisering K/S stabilisering av intakt havbund utenfor byggegrop.
antatt 5 lm pr. m3
cu = min 50 kPa
utføres fra pram

lm 1.120.000 kr 250 kr 280.000.000

 1.1.1.11 Utgraving på indersiden av spuntkonstruksjon Total utgravings volumen inkl.forurenset jord i byggegrop
utstyr: Gravemaskine

m3 19.035 kr 300 kr 5.710.500

 1.1.1.12 Utgravning på utsiden av spuntkonstruksjon Total utgravings volumen inkl.forurenset jord utenfor byggegrop
utstyr: Gravemaskine

m3 - kr 0

 1.1.1.13 Sprengning sprengning under vann inklusiv avgravning av sprengt fjell m3 - kr 0

 1.1.1.14 Deponering av forurensede masser antatt at de øverste 0,6m er forurenset, og må deponeres spesjelt m3 4.779 kr 1.500 kr 7.168.500

 1.1.1.15 Deponering av utgravde masser m3 14.256 kr 200 kr 2.851.200

 1.1.1.16 Fylling på utsiden av spuntkonstruksjon Fylling på utsiden av spuntkonstruksjon inklusiv skråningsbeskyttelse m3 14.438 kr 150 kr 2.165.625

 1.1.2.1 Plasstøpt normalbetong Bunnplate: 25.7x1.0m2
Vegger, bredde i den nedre del av tverrsnittet, gjennomsnit: 0.8 m
Vegger,høyde i den nedre del av tverrsnittet: 8.5 m
Vegger, bredde i den øvre del av tverrsnittet, gjennomsnit: 0.55 m
Vegger, høyde, øvre del av tversnittet: 1.4 m
Lengde av rampe: 295 m

m3 9.815 kr 3.000 kr 29.443.950

 1.1.2.2 Armering Armeringsmengde estimert til120 kg/m3 betong. Tonn 1.227 kr 15.000 kr 18.402.469

 1.1.2.3 Vertikale anker Estimert lengde av anker:
anker lengde i fjell 5 m
bunnplate: 1 m
lengde i leire: 22 m
total lengde: 28 m

stk 44 kr 15.000 kr 660.000

 1.1.2.4 Ballastbetong Mengde av ballastbetong pr. løpemeter rampe, nedre del: 22.2 m3.
Mengde av ballastbetong pr. løpemeter rampe, øvre del: 13.3 m3.
Lengde av rampe: 295 meter

m3 5.236 kr 1.500 kr 7.854.375

 1.1.2.5 Tilbakefylling Bredde på hver side av rampe: 1,5 m
lengde av rampe: 295 m

m3 4.204 kr 150 kr 630.563

 1.2.1.1 Spuntvegg Stålspunt, profil AZ18-700 S355GP, dobbeltprofiler med klemte låse samt låsetætning
Inklusiv bjergspyd
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 - kr 0

 1.2.1.2 Spuntvegg Stålspunt, profil AZ36-700 S355GP, dobbeltprofiler med klemte låse samt låsetætning
Etablering og senere nedtagning
(mengde beregnet som plant areal)

m2 2.159 kr 3.000 kr 6.477.000

 1.2.1.3 Spuntvegg Stålspunt, Rørprofil type RD270, t = 12,5 mm S355GP
Installeret 1-2 m i fjeldet
Etablering og senere nedtagning
(mengde beregnet som plant areal)

m2 - kr 0

 1.2.1.4 Spuntvegg Stålspunt, Rørprofil type RD500, t = 12,5 mm S355GP
Installeret 1-2 m i fjeldet
Etablering og senere nedtagning
(mengde beregnet som plant areal)

m2 - kr 0

 1.2.1.5 Anker Lineanker (8 liner á 0.6”), total længde  forankret i bjerg
plasseret pr. 2,8 m
Inkl. strekk 2XUNP400 og ankerplate
Etablering og senere skjæring ved spunt

stk - kr 0

 1.2.1.6 Innvendig avstiving innvendig avstivning bestående av:
- strekk profil HE500B, S355GP
- tverravstivning, profil Ø1200, t = 35 mm, l = 27/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  13000 kg/stk Kr.40 pr kg

stk 20 kr 520.000 kr 10.400.000

 1.2.1.7 Innvendig avstiving innvendig avstivning bestående av:
- strekk profil HE280B, S355GP
- tverravstivning, profil Ø850, t = 30 mm, l = 27/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  9000 kg/stk

stk - kr 0

 1.2.1.8 Innvendig avstiving innvendig avstivning bestående av:
- strekk profil 2xHE800B, S355GP
- tverravstivning, profil Ø1800, t = 35 mm, l = 27/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  24300 kg/stk Kr 40 pr kg

stk 20 kr 972.000 kr 19.440.000

 1.2.1.9 K/S stabilisering K/S stabilisering av intakt havbund innenfor byggegrop.
antatt 5 lm pr. m3
cu = min 100 kPa
utføres fra pram

lm 108.000 kr 250 kr 27.000.000

 1.2.1.10 K/S stabilisering K/S stabilisering av intakt havbund utenfor byggegrop.
antatt 5 lm pr. m3
cu = min 50 kPa
utføres fra pram

lm 474.320 kr 250 kr 118.580.000

1.2.1 Midl. arbeider

1.2. Cut&Cover øst

Undersjøisk tunnel Nøtterøy - Tønsberg, skisseprosjekt

1. Konstruksjon

1.1 rampe øst

1.1.1 Midl. arbeider

1.1.2 Perm. arbeider
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Kostnadsoverslag

Alternativ 12200 - H5
Prosjekt: 1350019882 Revisjon: 0 Rev. dato: 31-03-2017

Linje/dim.klasse: 12200, H5 Mengdebeskrivelse Enhet Mengde Enhetspris Pris

Undersjøisk tunnel Nøtterøy - Tønsberg, skisseprosjekt

 1.2.1.11 Utgraving på indersiden av spuntkonstruksjon Total utgravings volumen inkl.forurenset jord i byggegrop
utstyr: Gravemaskine

m3 10.125 kr 300 kr 3.037.500

 1.2.1.12 Utgravning på utsiden av spuntkonstruksjon Total utgravings volumen inkl.forurenset jord utenfor byggegrop
utstyr: Gravemaskine

m3 - kr 0

 1.2.1.13 Sprengning sprengning under vann inklusiv avgravning av sprengt fjell m3 - kr 0

 1.2.1.14 Deponering av forurensede masser Antatt at de øverste 0,6m er forurenset og skal deponeres spesjelt m3 810 kr 1.500 kr 1.215.000

 1.2.1.15 Deponering av utgravde masser m3 9.315 kr 200 kr 1.863.000

 1.2.1.16 Fylling på utsiden av spuntkonstruksjon tilfylling på ydersiden av spuntkonstrukition inklusiv skråningsbeskyttelse m3 5.791 kr 150 kr 868.669

1.2.2.1 Plasstøpt normalbetong Betong per løpemeter cut and cover tunnel: 68.3 m3.
Lengde cut and cover tunnel: 45 meter

m3 3.074 kr 3.000 kr 9.220.500

1.2.2.2 Armering Armeringsmengde estimert til160 kg pr. m3 betong. tonn 492 kr 15.000 kr 7.376.400

1.2.2.3 Vertikale anker stk - kr 0

1.2.2.4 Ballastbetong Betong pr. løpemeter cut and cover tunnel: 13 m3.
Lengde cut and cover tunnel: 45 meter

m3 585 kr 1.500 kr 877.500

1.2.2.5 Utgraving m3 kr 0

1.2.2.6 Tilbakefylling m3 kr 0

1.2.3 Perm. arbeider Sump

1.2.3.1 Plasstøpt normalbetong Betongmengde estimert på følgende basis:
  * bredde tunnelelement: 22.2 meter (eksklusiv tå)
  * Lengde sump: 10 m
  * høyde sump: 2.2 m
  * tunnelelement - betongtykkelse: 1 m

m3 364 kr 3.000 kr 1.091.040

1.2.3.2 Armering Armeringsmengde estimert til160 kg/m3 betong. tonn 58 kr 15.000 kr 872.832

1.2.3.3 Ballastbetong Mengde av ballastbetong estimert til 20% av mengde av konstruksjonbetong m3 73 kr 1.500 kr 109.104

1.2.4 Perm. arbeider portal byggning

1.2.4.1 Plasstøpt normalbetong Betongmengde estimert på følgende basis:
  * portal byggning bredde: 15 meter
  * lengde portal byggning: 13 m
  * høyde portal byggning: 7 m
  * tunnelelement - betongtykkelse: 0.7 m

m3 547 kr 3.000 kr 1.642.200

1.2.4.2 Armering Armeringsmengde estimert til160 kg/m3 betong. tonn 88 kr 15.000 kr 1.313.760

1.3.1.1 Muddring Total utgraving volumen incl. forurenset jord
utgraving utstyr: Bucket dredger

m3 310.315 kr 200 kr 62.063.000

1.3.1.2 Sprengning overside fjell under utgraving level. Ingen spregning krevd for veglinje 12200 m3 - kr 0

1.3.1.3 K/S stabilisering Ingen K/S stabilisering krevd lm - kr 0

1.3.1.4 Deponering av forurensede masser Antatt at de øverste 0,6m er forurenset og skal deponeres spesjelt m3 28.647 kr 1.500 kr 42.970.650

1.3.1.5 Deponering av utgravde masser m3 281.668 kr 200 kr 56.333.580

1.3.1.6 Leie av tørdock Tørr Dock Hanøytangen (Bergen, Norway):
leie: inntill 6 måneder: 17.000,- NOK/ Day
leie: etter 6 måneder: 21.000,- NOK/ Day (630.000,- NOK/måneder)
periode: 21måneder

opplagring av inntil 3 elementer
periode 12 måneder.

RS 1 kr 14.000.000 kr 14.000.000

1.3.1.8 Installasjon og nedtagning av endeskott
Skot i trafikkløp: 77 m2
Skott for enden av C&C tunnel: 39 m2
5 tunnel elementer

stk 20 kr 660.000 kr 13.200.000

1.3.1.9 Vann-Ballasttanker Installasjon og demontering av vann ballast tanke.
4 vann ballast tanke i hver tunnel element
  *i trafikkløp: 2 tanke, hver tank 19 m lang, 10 m bred, 5.5 m høy
  * i C&C tunnel: 2 tanke, hver tank 19 m lang, 3 m bred, 5.5 m høy
5 tunnel elementer

stk 20 kr 390.000 kr 7.800.000

1.3.1.10 Etterspenning 16 stk per tunnel element.
etter nedsenkning skjæres spennkabel.

m 7.840 kr 1.000 kr 7.840.000

1.3.1.11 Transport Vinsjing og tranport til opplagringplass (5 elementer)
- Forberedelsesarbeider
- Mobilisering slepebåt
- 4 slepebåter (10t/tunnelelement)

RS 1 kr 20.000.000 kr 20.000.000

1.3.1.12 Senkeprosess
'- forberedelser
- midlertidige ankre  (~17)
- mobilisering og demobilisering mannskap

'- Dykkere og utstyr
- 4 slepebåter
- 31p mannskap
- Survey systemer og utstyr

varighet  ~12h/ element (excl. demobilistation)

demobilisering
'- Dykkere og utstyr
- 7p mannskap
varighet 1 day

RS 1 kr 45.000.000 kr 45.000.000

1.3.2.1 Plasstøpt normalbetong Mengde av konstruksjonebetong pr. løpemeter senketunnel: 68,3.1 m3.
Lengde senketunnel : 490 meter

m3 33.467 kr 3.000 kr 100.401.000

1.3.2.2 Armering Armeringsmengde estimert til160 kg/m3 betong. tonn 5.355 kr 15.000 kr 80.320.800

1.3.2.3 Ballastbetong Gradvis plassering av ballastbetong og fjernelse av vann ballast tanke
Mengde ballastbetong pr. løpemeter senketunnel: 13 m3.
Lengde senketunnel : 490 meter

m3 6.370 kr 1.500 kr 9.555.000

1.3.2.4 Fiberduk / geotekstil Montering geotekstil
Antatt 4m på hver side av tunnelelement
bredde tunnelelement: 22.9 meter
lengde senketunnel: 490 meter

m2 15.141 kr 100 kr 1.514.100

1.3.2.5 Fundament for tunnel Pukkpute plasseres i tunnel trau og i bunn av cofferdam
Antatt at pukkpute strekker seg 2m ut på hver side av tunnelelementet
Høyde av pukkpute: 0.8 m
bredde tunnelelement: 22.2 meter
Lengde senketunnel : 490 meter

m2 13.181 kr 1.000 kr 13.181.000

1.3.2.6 Tilbakefylling velgradert grus og/eller knust sprengstein
utstyr: Grab on barge og/eller backhoe dredger

m3 85.578 kr 150 kr 12.836.715

1.3.2.7 Byskyttelseslag av stein Stenbeskyttelseslag plasseres på tunnelelementerne, på den del der tunnelen er anlagt i trau. I
delerne med cofferdam, plasseres beskyttelseslaget etter støttevegger mv er fjernet, og tilfylling
på siderne av tunnelelementerne er utført
Høyde av stenbeskyttelseslag: 1.0 meter
Laget har en utbredelse på 15m på hver side av tunnelen
bredde tunnel element: 22.2 meter
Lengde senketunnel: 490 meter

m3 25.578 kr 150 kr 3.836.700

1.3.2.8 Segmentfuger - installasjon og injisering av gummi pakninger og andre pakninger
Antall "immersion joints": 5

lm 300 kr 43.000 kr 12.900.000

1.2.2 Perm. arbeider

1.3 Senketunnel

1.3.1 Midl. arbeider

1.3.2 Perm. arbeider
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Alternativ 12200 - H5
Prosjekt: 1350019882 Revisjon: 0 Rev. dato: 31-03-2017

Linje/dim.klasse: 12200, H5 Mengdebeskrivelse Enhet Mengde Enhetspris Pris

Undersjøisk tunnel Nøtterøy - Tønsberg, skisseprosjekt

1.3.2.9 Segmentfuger - installasjon og injisering av gummi pakninger og andre pakninger
Antall segmentfuger: 4 per tunnel element
Antall av tunnel elementer: 5
Lengde av hver segmentfuge: 60 meter

lm 1.200 kr 3.200 kr 3.840.000

1.3.2.10 Lukkeledd/lukkefuge ("closure joint"). Omfatter arbeider under vann, montering og avmontering
av paneler, støpning av betong mv

RS 1 kr 13.000.000 kr 13.000.000

1.3.2.11 På øst side av farled, anlegges støtputer for skip.
Støtpute nord:
  * høyde: 4.5 m
  * bredde: 50 m
  * lengde: 80 m
  * gradient: 1 in 3
Støtpute sør:
  * høyde: 5.5 m
  * bredde: 50 m
  * lengde: 90 m
  * gradient: 1 in 3

m3 31.188 kr 200 kr 6.237.528

1.3.3  Temp. Cofferdam

1.3.3.1 Muddring Total utgraving volumen incl. forurenset jord
utgraving utstyr: Grab on barge og/eller backhoe dredger

m3 120.603 kr 200 kr 24.120.600

1.3.3.2 K\C-stabilisering Dypde: 8m under utgravingsnivå
K/S: 4,65m1/m3

lm 96.708 kr 250 kr 24.177.000

1.3.3.3 Spunting og avstiving i senkebrønn spunt: Arcelor AZ18-700 lg. 27m - total lengde 430m
avstivning: D850, t=30mm hver 7m =32 pc, lg 27m
Rørspunt: Ruuki RD 270, t12,5 lg 27m - 14pc

RS 1 kr 73.619.083 kr 73.619.083

1.3.3.4 Deponering av forurensede masser m3 14.239 kr 1.500 kr 21.358.650

1.3.3.5 Deponering av utgravde masser m3 106.364 kr 200 kr 21.272.780

1.3.3.6 Tilbakefylling velgradert grus og/eller knust sprengstein
utstyr: Grab on barge og/eller backhoe dredger

m3 29.524 kr 150 kr 4.428.555

1.4.1.1 Spuntvegg Stålspunt, profil AZ18-700 S355GP, dobbeltprofiler med klemte låse samt låsetætning
Etablering og senere nedtagning
(mengde beregnet som plant areal)

m2 - kr 0

1.4.1.2 Spuntvegg Stålspunt, profil AZ36-700 S355GP, dobbeltprofiler med klemte låse samt låsetætning
Etablering og senere nedtagning
(mengde beregnet som plant areal)

m2 - kr 0

1.4.1.3 Spuntvegg Stålspunt, Rørprofil type RD270, t = 12,5 mm S355GP
Installeret 1-2 m i fjeldet
Etablering og senere nedtagning
(mengde beregnet som plant areal)

m2 - kr 0

1.4.1.4 Spuntvegg Stålspunt, Rørprofil type RD500, t = 12,5 mm S355GP
Installeret 1-2 m i fjeldet
Etablering og senere nedtagning
(mengde beregnet som plant areal)

m2 1.873 kr 9.000 kr 16.852.500

1.4.1.5 Anker Lineanker (8 liner á 0.6”), total længde 16 m forankret i bjerg
plasseret pr. 2,8 m
Inkl. strekk 2XUNP400 og ankerplate
Etablering og senere skjæring ved spunt

stk 36 kr 15.000 kr 540.000

1.4.1.6 Innvendig avstiving innvendig avstivning bestående av:
- strekk profil HE500B, S355GP
- tverravstivning, profil Ø1200, t = 35 mm, l = 27/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  13000 kg/stk Kr.40 pr kg

stk 11 kr 520.000 kr 5.720.000

1.4.1.7 Innvendig avstiving innvendig avstivning bestående av:
- strekk profil HE280B, S355GP
- tverravstivning, profil Ø850, t = 30 mm, l = 27/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  9000 kg/stk

stk - kr 0

1.4.1.8 Innvendig avstiving innvendig avstivning bestående av:
- strekk profil 2xHE800B, S355GP
- tverravstivning, profil Ø1800, t = 35 mm, l = 27/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  24300 kg/stk Kr 40 pr kg

stk 11 kr 972.000 kr 10.692.000

1.4.1.9 K/S stabilisering K/S stabilisering av intakt havbund innenfor byggegrop.
antatt 5 lm pr. m3
cu = min 100 kPa
utføres fra pram

lm - kr 0

1.4.1.10 K/S stabilisering K/S stabilisering av intakt havbund utenfor byggegrop.
antatt 5 lm pr. m3
cu = min 50 kPa
utføres fra pram

lm 204.703 kr 250 kr 51.175.833

1.4.1.11 Utgraving på indersiden av spuntkonstruksjon Total utgravings volumen inkl.forurenset jord i byggegrop
utstyr: Gravemaskine

m3 12.150 kr 300 kr 3.645.000

1.4.1.12 Utgravning på utsiden av spuntkonstruksjon Total utgravings volumen inkl.forurenset jord utenfor byggegrop
utstyr: Gravemaskine

m3 - kr 0

1.4.1.13 Sprengning sprengning under vann inklusiv avgravning av sprengt fjell m3 540 kr 250 kr 135.000

1.4.1.14 Deponering av forurensede masser Antatt at de øverste 0,6m er forurenset og skal deponeres spesjelt m3 810 kr 1.500 kr 1.215.000

1.4.1.15 Deponering av utgravde masser m3 11.340 kr 200 kr 2.268.000

1.4.1.16 Fylling på utsiden av spuntkonstruksjon tilfylling på ydersiden av spuntkonstrukition inklusiv skråningsbeskyttelse m3 2.325 kr 150 kr 348.675

1.4.2.1 Plasstøpt normalbetong Betong per løpemeter cut and cover tunnel: 68.3 m3.
Lengde cut and cover tunnel: 45 meter

m3 3.074 kr 3.000 kr 9.220.500

1.4.2.2 Armering Armeringsmengde estimert til160 kg/m3 betong. tonn 492 kr 15.000 kr 7.376.400

1.4.2.3 Vertikale anker Ingen trekkankre i cut and cover delen stk - kr 0

1.4.2.4 Ballastbetong Betong pr. løpemeter cut and cover tunnel: 13 m3.
Lengde cut and cover tunnel: 45 meter

m3 585 kr 1.500 kr 877.500

1.4.2.5 Utgraving m3 kr 0

1.4.2.6 Tilbakefylling m3 kr 0

1.4.3 Perm. arbeider sump

1.4.3.1 Plasstøpt normalbetong Betongmengde estimert på følgende basis:
  * bredde tunnelelement: 22.2 meter
  * Lengde sump: 10 m
  * høyde sump: 2.2 m
  * tunnelelement - betongtykkelse: 1 m

m3 364 kr 3.000 kr 1.091.040

1.4.3.2 Armering Armeringsmengde estimert til160 kg/m3 betong. tonn 58 kr 15.000 kr 872.832

1.4.3.3 Ballastbetong Mengde av ballastbetong estimert til 20% av mengde av konstruksjonbetong m3 73 kr 1.500 kr 109.104

1.4.4 Perm. arbeider portal byggning

1.4.4.1 Plasstøpt normalbetong Betongmengde estimert på følgende basis:
  * portal byggning bredde: 15 meter
  * Lengde portal byggning: 13 m
  * høyde portal byggning: 7 m
  * tunnelelement - betongtykkelse: 0.7 m

m3 547 kr 3.000 kr 1.642.200

1.4.4.2 Armering Armeringsmengde estimert til160 kg/m3 betong. tonn 88 kr 15.000 kr 1.313.760

1.4 Cut&Cover vest

1.4.1 Midl. arbeider

1.4.2 Perm. arbeider

1.5 rampe vest

1.5.1 Midl. arbeider
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1.5.1.1 Spuntvegg Stålspunt, profil AZ18-700 S355GP, dobbeltprofiler med klemte låse samt låsetætning
Etablering og senere nedtagning
(mengde beregnet som plant areal)

m2 - kr 0

1.5.1.2 Spuntvegg Stålspunt, profil AZ36-700 S355GP, dobbeltprofiler med klemte låse samt låsetætning
Etablering og senere nedtagning
(mengde beregnet som plant areal)

m2 - kr 0

1.5.1.3 Spuntvegg Stålspunt, Rørprofil type RD270, t = 12,5 mm S355GP
Installeret 1-2 m i fjeldet
Etablering og senere nedtagning
(mengde beregnet som plant areal)

m2 1.584 kr 9.000 kr 14.256.000

1.5.1.4 Spuntvegg Stålspunt, Rørprofil type RD500, t = 12,5 mm S355GP
Installeret 1-2 m i fjeldet
Etablering og senere nedtagning
(mengde beregnet som plant areal)

m2 - kr 0

1.5.1.5 Anker Lineanker (8 liner á 0.6”), total længde 16 m forankret i bjerg
plasseret pr. 2,8 m
Inkl. strekk 2XUNP400 og ankerplate
Etablering og senere skjæring ved spunt

stk 130 kr 15.000 kr 1.950.000

1.5.1.6 Innvendig avstiving innvendig avstivning bestående av:
- strekk profil HE500B, S355GP
- tverravstivning, profil Ø1200, t = 35 mm, l = 27/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  13000 kg/stk

stk - kr 0

1.5.1.7 Innvendig avstiving innvendig avstivning bestående av:
- strekk profil HE280B, S355GP
- tverravstivning, profil Ø850, t = 30 mm, l = 27/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  9000 kg/stk

stk - kr 0

1.5.1.8 Innvendig avstiving innvendig avstivning bestående av:
- strekk profil 2xHE800B, S355GP
- tverravstivning, profil Ø1800, t = 35 mm, l = 27/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  24300 kg/stk

stk - kr 0

1.5.1.9 K/S stabilisering K/S stabilisering av intakt havbund innenfor byggegrop.
antatt 5 lm pr. m3
cu = min 100 kPa
utføres fra pram

lm - kr 0

1.5.1.10 K/S stabilisering K/S stabilisering av intakt havbund langs spunttrace for etablering av rørspunt.
antatt 4 lm pr. m2 spunt
cu = min 50 kPa
utføres fra pram

lm 6.336 kr 250 kr 1.584.000

1.5.1.11 Utgraving på indersiden av spuntkonstruksjon Total utgravings volumen inkl.forurenset jord i byggegrop
utstyr: Gravemaskine

m3 19.440 kr 300 kr 5.832.000

1.5.1.12 Utgravning på utsiden av spuntkonstruksjon Total utgravings volumen inkl.forurenset jord utenfor byggegrop
utstyr: Gravemaskine

m3 4.680 kr 150 kr 702.000

1.5.1.13 Sprengning sprengning under vann inklusiv avgravning av sprengt fjell m3 1.620 kr 250 kr 405.000

1.5.1.14 Deponering av forurensede masser Antatt at de øverste 0,6m er forurenset og skal deponeres spesjelt m3 5.544 kr 1.500 kr 8.316.000

1.5.1.15 Deponering av utgravde masser m3 13.896 kr 200 kr 2.779.200

1.5.1.16 Fylling på utsiden av spuntkonstruksjon tilfylling på ydersiden av spuntkonstrukition inklusiv skråningsbeskyttelse m3 - kr 0

1.5.2.1 Plasstøpt normalbetong Bunnplate: 25,7x1.0m2
Vegger, bredde i den nedre del av tverrsnittet, gjennomsnit: 0.8 m
Vegger,høyde i den nedre del av tverrsnittet: 8.5 m
Vegger, bredde i den øvre del av tverrsnittet, gjennomsnit: 0.6 m
Vegger, høyde, øvre del av tversnittet: 2,5 m
Lengde av rampe: 120 m

m3 4.080 kr 3.000 kr 12.240.000

1.5.2.2 Armering Armeringsmengde estimert til125 kg/m3 betong. Tonn 510 kr 15.000 kr 7.650.000

1.5.2.3 Vertikale anker Estimert lengde av anker:
anker lengde i fjell 5 m
bunnplate: 1 m
lengde i leire: 0 m
total lengde: 6 m

stk 52 kr 15.000 kr 780.000

1.5.2.4 Ballastbetong Mengde av ballastbetong pr. løpemeter rampe, deep: 22.2 m3.
Mengde av ballastbetong pr. løpemeter rampe, høy: 13.3 m3.
lengde av rampe: 120 meter

m3 2.130 kr 1.500 kr 3.195.000

1.5.2.5 Tilbakefylling Tilbakefylling bredde: 1.5m på hver side av rampe
høyde, i den dype del, gjennomsnit: 8.2 m
høyde, i den grunne del, gjennomsnit: 2.2 m
lengde av rampe: 120 m

m3 1.872 kr 150 kr 280.800

 2.1.1 Drenssystem Drenering inkl rør mv
On each side of the veg a drainage system is present.
Ét dreneringssystem for G/S veg
Lengde av rampe on vest side: 120 m
Lengde av rampe on øst side: 295 m
Lengde of each c&c: 45 m

lm 1.515 kr 3.000 kr 4.545.000

 2.1.2 EL.-installasjoner Electrical equipment consits of lighting, ITV and høyde detection on each rampe. RS 1 kr 6.000.000 kr 6.000.000

 2.1.3 Skilting RS -

 2.2.1 Drenssystem Drenering inkl rør mv
On each side of the veg a drainage system is present.
Lengde senketunnel: 490 m

lm 980 kr 3.000 kr 2.940.000

 2.2.2 EL.-installasjoner Electrical equipment consits of lighting, ITV, emergency panels (in each tunnel element 2 panels; 1
panel on each side of the veg) and radiokringkastning in the trafikkløp.

RS 1 kr 9.000.000 kr 12.000.000

 2.3.1 Drenssystem Drenering inkl rør mv
Ét dreneringssystem for G/S veg
Lengde senketunnel: 490 m

lm 490 kr 2.600 kr 1.274.000

 2.3.2 Anlegg, slokkevann Brannslokkesystem, alle installasjoner, kabler og rør der forbindes til nødstasjoner RS 1 kr 500.000 kr 500.000

 2.3.3 EL.-installasjoner Elektrisk utstyr til lys, ITV, fordelere, radiokringkasting. Inkl. trekkrør, kabler mv, også i G/S løp RS 1 kr 5.000.000 kr 5.000.000

 2.3.4 Ventilasjon Ventilasjon i G/S tunnel, inkl. avtrekkssystem, i hele tunnelens lengde RS 1 kr 10.000.000 kr 10.000.000

 2.4.1 Pumper Sumper i hver cut and cover tunnel, samt i senketunnelens dypdepunkt
Hver sump inneholder 3 pumper
Antall av sumper: 3

stk 9 kr 200.000 kr 1.800.000

 2.4.2 Installasjoner Installasjoner for pumper
Antall av sumper: 3

RS 3 kr 300.000 kr 900.000

 2.5.1 Ventilasjon Vifter installeres i hver teknikk byggning til avtrekk stk 4 kr 500.000 kr 2.000.000

 2.5.2 El. forsyning I hver teknikk byggning installeres UPS (Uninterrupted Power Supply) systemet for tunnelen RS 2 kr 300.000 kr 600.000

 2.5.3 Belysning Belysning og trapper i teknikk byggning RS 2 kr 300.000 kr 600.000

3.1 ramper

2.1 ramper

2.2 Tunnel

2.3 G/s-tunnel

2.4 Basseng

2.5 Byggninger \ tekniske installasjoner

3. Komplettering

2 Installasjoner

1.5.2 Perm. arbeider
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 3.1.1 Overflatebehandling vegger
øst rampe:
  * max høyde over vegbane: 7.9 m
  * min høyde over vegbane: 0.8 m
  * lengde rampe: 295 m
  * Antall av vegger: 2
vest rampe:
  * max høyde over vegbane: 7.9 m
  * min høyde over vegbane: 1.5 m
  * lengde rampe: 120 m
  * Antall av vegger: 2

m2 4.415 kr 200 kr 882.900

 3.1.2 Bankett/fortau Vegoppbygging På travfic lane has a bredde of: 9,5 m (2 times 4.75 m)
Vegoppbygging På G/S bane: 6.5 m
lengde øst rampe: 295 m
lengde vest rampe: 120 m

lm 415 kr 4.000 kr 1.660.000

 3.2.1 Brannbeskyttende material Brannisolering på underside av tunneltak, og den øverste del av vegger
bredde trafikkløp: 12.7 m
Antall av vegger med brannisolering: 2
lengde tunnel: 580 m (490 m senketunnel og 90 m c&c)

m2 8.526 kr 500 kr 4.263.000

 3.2.2 Overflatebehandling vegger
  * høyde over vegbane: 4 m
  * lengde tunnel: 580 m (490 m senketunnel og 90 m c&c)
  * Antall av vegger: 2

m2 4.640 kr 200 kr 928.000

 3.2.3 Bankett/fortau Vegoppbygging På travfic lane has a bredde of: 9,5 m (2 times 4.75 m)
Lengde tunnel: 580 m (490 m senketunnel og 90 m c&c)

lm 580 kr 4.000 kr 2.320.000

 3.3.1 Senket himling Senket himling er antatt for å skjule installasjoner.   approximately 0.8 meter.
bredde G/S tunnel: 6.5 m
Lengde tunnel: 580 m (490 m senketunnel og 90 m c&c)

m2 3.770 kr 2.500 kr 9.425.000

 3.3.2 Brannbeskyttende material I G/S løp er ikke antatt brannisolasjon m2 - kr 0

 3.3.3 Overflatebehandling vegger
Tunnel på hver side:
  * høyde above Vegoppbygging level: 3 m
  * lengde tunnel: 580 m (490 m senketunnel og 90 m c&c)
  * Antall av vegger: 2

m2 3.480 kr 200 kr 696.000

 3.3.4 Bankett/fortau Vegoppbygging På cycle lane and pedestrian lane has a total bredde of: 6.5 m (equal to bredde of
the p&c tunnel)
Lengde tunnel: 580 m (490 m senketunnel og 90 m c&c)

lm 580 kr 4.000 kr 2.320.000

 3.3.5 Oppfylling under gangbane G/S bane heves maksimalt 1,3 m
lengde tunnel: 580 m (490 m senketunnel og 90 m c&c)

m3 754 kr 250 kr 188.500

 3.4.1 Overflatebehandling vegger inv. Overflatebehandling på innsiden av teknikk/portal byggning er antatt
bredde portal byggning: 15 m
Lengde portal byggning: 13 m
høyde vegger: 4.5 m
Antall av portal byggning: 2

m2 504 kr 200 kr 100.800

 3.4.2 Overflatebehandling vegger utv. Overflatebehandling på utsiden av teknikk/portal byggning er antatt
bredde portal byggning: 15 m
Lengde portal byggning: 13 m
høyde vegger: 4 m
Antall av portal byggning: 2

m2 448 kr 100 kr 44.800

 3.4.3 Hevet gulv A raised floor over the entire portal byggning areal is considered.
portal byggning areal: 200 m2
Antall av portal byggning: 2

m2 400 kr 1.500 kr 600.000

 3.4.4 Senket himling Senket himling i hele byggningen er antatt
portal byggning areal: 200 m2
Antall av portal byggning: 2

m2 400 kr 2.500 kr 1.000.000

 3.4.5 Trapper Trapper til offentlig bruk er antatt i portal byggningerne.
lengde public stairs: 12 m
Lengde strairs in technical portal byggning: 6.5 m
Antall av portal byggning: 2

lm 37 kr 5.000 kr 185.000

Pris uten rigg kr 1.648.963.521

Påslag rigg 30% 1 kr 494.689.056 kr 494.689.056

Sum kr 2.143.652.577

NB! Pris er Entreprisekostnad uten påslag for usikkerhet, byggherrekostnader og mva.

3.2 Tunnel

3.3 G/s-tunnel

3.4 Byggninger
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 1.1.1.1 Spuntvegg Stålspunt, profil AZ18-700 S355GP, dobbeltprofiler med klemte låse samt låsetætning
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 3.066 kr 3.000 kr 9.198.000

 1.1.1.2 Spuntvegg Stålspunt, profil AZ36-700 S355GP, dobbeltprofiler med klemte låse samt låsetætning
Inklusiv bjergspyd type
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 510 kr 3.000 kr 1.530.000

 1.1.1.3 Spuntvegg Stålspunt, Rørprofil type RD270, t = 12,5 mm S355GP
Installeret 1-2 m i fjeldet
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 - kr 0

 1.1.1.4 Spuntvegg Stålspunt, Rørprofil type RD500, t = 12,5 mm S355GP
Installeret 1-2 m i fjeldet
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 - kr 0

 1.1.1.5 Anker Lineanker (8 liner á 0.6”), total længde  forankret i bjerg
plasseret pr. 2,8 m
Inkl. stræk 2XUNP400 og ankerplate
Etablering og efterfølgende skjæring ved spunt

stk - kr 0

 1.1.1.6 Innvendig avstiving Indvendig afstivning bestående af:
- Stræk profil HE500B, S355GP
- Tværafstivning, profil Ø1200, t = 35 mm, l = 35/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  16500 kg/stk kr.40 pr kg

stk 68 kr 660.000 kr 44.880.000

 1.1.1.7 Innvendig avstiving Indvendig afstivning bestående af:
- Stræk profil HE280B, S355GP
- Tværafstivning, profil Ø850, t = 30 mm, l = 35/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  11400 kg/stk kr. 40 pr kg

stk 20 kr 456.000 kr 9.120.000

 1.1.1.8 Innvendig avstiving Indvendig afstivning bestående af:
- Stræk profil 2xHE800B, S355GP
- Tværafstivning, profil Ø1800, t = 35 mm, l = 35/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  30400 kg/stk

stk - kr 0

 1.1.1.9 K/S stabilisering K/S stabilisering av intakt havbund innenfor byggegrop.
antatt 5 lm pr. m3
cu = min 100 kPa
utføres fra pram

lm 444.675 kr 250 kr 111.168.750

 1.1.1.10 K/S stabilisering K/S stabilisering af intakt havbund udenfor byggegrube.
antatt 5 lm pr. m3
cu = min 50 kPa
utføres fra pram

lm 1.120.000 kr 250 kr 280.000.000

 1.1.1.11 Utgraving på indersiden av spuntkonstruksjon Total udgravnings volumen inkl. forurenet jord i byggegrube
Udstyr: Gravemaskine

m3 24.675 kr 300 kr 7.402.500

 1.1.1.12 Utgravning på utsiden av spuntkonstruksjon Total udgravnings volumen inkl. forurenet jord udenfor byggegrube
Udstyr: Gravemaskine

m3 - kr 0

 1.1.1.13 Sprengning Sprængning under vand inklusiv afgravning af sprængt klippemasse m3 - kr 0

 1.1.1.14 Deponering av forurensede masser antatt at de øverste 0,6m er forurenset, og må deponeres spesjelt m3 6.195 kr 1.500 kr 9.292.500

 1.1.1.15 Deponering av utgravde masser m3 18.480 kr 200 kr 3.696.000

 1.1.1.16 Fylling på utsiden av spuntkonstruksjon Tilfyldning på ydersiden af spuntkonstrukition inklusiv skråningsbeskyttelse m3 14.438 kr 150 kr 2.165.625

 1.1.2.1 Plasstøpt normalbetong Bunnplate: 32,7.7x1.0m2
Vegger, bredde i den nedre del av tverrsnittet, gjennomsnit: 0.8 m
Vegger,høyde i den nedre del av tverrsnittet: 8.5 m
Vegger, bredde i den øvre del av tverrsnittet, gjennomsnit: 0.55 m
Vegger, høyde, øvre del av tversnittet: 1.4 m
Lengde av rampe: 295 m

m3 11.880 kr 3.000 kr 35.638.950

 1.1.2.2 Armering Armeringsmengde estimert til120 kg/m3 betong. Tonn 1.426 kr 15.000 kr 21.383.370

 1.1.2.3 Vertikale anker Estimert lengde av anker:
anker lengde i fjell 5 m
bunnplate: 1 m
lengde i leire: 22 m
total lengde: 28 m

stk 94 kr 15.000 kr 1.410.000

 1.1.2.4 Ballastbetong Mengde av ballastbetong pr. løpemeter rampe, nedre del: 27,.2 m3.
Mengde av ballastbetong pr. løpemeter rampe, øvre del: 18.1 m3.
Lengde av rampe: 295 meter

m3 6.667 kr 1.500 kr 10.000.500

 1.1.2.5 Tilbakefylling Tilbakefylling bredde: 1.5m på hver side av rampe
høyde, deep: 8.3 m
høyde, høy: 1.2 m
lengde av rampe: 295 m

m3 4.204 kr 150 kr 630.563

1.2.1.1 Spuntvegg Stålspunt, profil AZ18-700 S355GP, dobbeltprofiler med klemte låse samt låsetætning
Inklusiv bjergspyd
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 - kr 0

1.2.1.2 Spuntvegg Stålspunt, profil AZ36-700 S355GP, dobbeltprofiler med klemte låse samt låsetætning
Inklusiv bjergspyd type
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 2.295 kr 3.000 kr 6.885.000

1.2.1.3 Spuntvegg Stålspunt, Rørprofil type RD270, t = 12,5 mm S355GP
Installeret 1-2 m i fjeldet
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 - kr 0

1.2.1.4 Spuntvegg Stålspunt, Rørprofil type RD500, t = 12,5 mm S355GP
Installeret 1-2 m i fjeldet
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 - kr 0

1.2.1.5 Anker Lineanker (8 liner á 0.6”), total længde  forankret i bjerg
plasseret pr. 2,8 m
Inkl. stræk 2XUNP400 og ankerplate
Etablering og efterfølgende skjæring ved spunt

stk - kr 0

1.2.1.6 Innvendig avstiving Indvendig afstivning bestående af:
- Stræk profil HE500B, S355GP
- Tværafstivning, profil Ø1200, t = 35 mm, l = 35/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  16500 kg/stk

stk 21 kr 660.000 kr 13.860.000

1.2.1.7 Innvendig avstiving Indvendig afstivning bestående af:
- Stræk profil HE280B, S355GP
- Tværafstivning, profil Ø850, t = 30 mm, l = 35/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  11400 kg/stk

stk - kr 0

1.2.1.8 Innvendig avstiving Indvendig afstivning bestående af:
- Stræk profil 2xHE800B, S355GP
- Tværafstivning, profil Ø1800, t = 35 mm, l = 35/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  30400 kg/stk

stk 21 kr 1.216.000 kr 25.536.000

1.2.1.9 K/S stabilisering K/S stabilisering af intakt havbund innenfor byggegrube.
antatt 5 lm pr. m3
cu = min 100 kPa
utføres fra pram

lm 140.000 kr 250 kr 35.000.000

1.2.1 Temp. works

1.2. Cut&Cover øst

Undersjøisk tunnel Nøtterøy - Tønsberg, skisseprosjekt

1. Konstruksjon

1.1 rampe øst

1.1.1 Temp. Works

1.1.2 Perm. works
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1.2.1.10 K/S stabilisering K/S stabilisering af intakt havbund udenfor byggegrube.
antatt 5 lm pr. m3
cu = min 50 kPa
utføres fra pram

lm 500.133 kr 250 kr 125.033.333

1.2.1.11 Utgraving på indersiden av spuntkonstruksjon Total udgravnings volumen inkl. forurenet jord i byggegrube
Udstyr: Gravemaskine

m3 13.125 kr 300 kr 3.937.500

1.2.1.12 Utgravning på utsiden av spuntkonstruksjon Total udgravnings volumen inkl. forurenet jord udenfor byggegrube
Udstyr: Gravemaskine

m3 - kr 0

1.2.1.13 Sprengning Sprængning under vand inklusiv afgravning af sprængt klippemasse m3 - kr 0

1.2.1.14 Deponering av forurensede masser antatt at de øverste 0,6m er forurenset, og må deponeres spesjelt m3 1.050 kr 1.500 kr 1.575.000

1.2.1.15 Deponering av utgravde masser m3 12.075 kr 200 kr 2.415.000

1.2.1.16 Fylling på utsiden av spuntkonstruksjon Tilfyldning på ydersiden af spuntkonstrukition inklusiv skråningsbeskyttelse m3 6.218 kr 150 kr 932.719

1.2.2.1 Plasstøpt normalbetong Betong per løpemeter cut and cover tunnel: 94,1.3 m3.
Lengde cut and cover tunnel: 45 meter

m3 4.235 kr 3.000 kr 12.703.500

1.2.2.2 Armering Armeringsmengde estimert til160 kg pr. m3 betong. tonn 678 kr 15.000 kr 10.162.800

1.2.2.3 Vertikale anker Ingen vertikale ankre i cut and cover delen stk - kr 0

1.2.2.4 Ballastbetong Betong pr. løpemeter cut and cover tunnel: 18,1 m3.
Lengde cut and cover tunnel: 45 meter

m3 815 kr 1.500 kr 1.221.750

1.2.2.5 Utgraving m3 kr 0

1.2.2.6 Tilbakefylling m3 kr 0

1.2.3 Perm. Work Sump

1.2.3.1 Plasstøpt normalbetong Betongmengde estimert på følgende basis:
  * bredde tunnelelement: 29,7 meter (eksklusiv tå)
  * Lengde sump: 10 m
  * høyde sump: 2.2 m
  * tunnelelement - betongtykkelse: 1 m

m3 472 kr 3.000 kr 1.415.040

1.2.3.2 Armering Armeringsmengde estimert til160 kg/m3 betong. tonn 75 kr 15.000 kr 1.132.032

1.2.3.3 Ballastbetong Mengde av ballastbetong estimert til 20% av mengde av konstruksjonbetong m3 94 kr 1.500 kr 141.504

1.2.4 Perm. Work building

1.2.4.1 Plasstøpt normalbetong Betongmengde estimert på følgende basis:
  * portal byggning bredde: 15 meter
  * lengde portal byggning: 13 m
  * høyde portal byggning: 7 m
  * tunnelelement - betongtykkelse: 0.7 m

m3 547 kr 3.000 kr 1.642.200

1.2.4.2 Armering Armeringsmengde estimert til160 kg/m3 betong. tonn 88 kr 15.000 kr 1.313.760

1.3.1.1 Muddring Total utgraving volumen incl. forurenset jord
utgraving utstyr: Bucket dredger

m3 330.985 kr 200 kr 66.197.000

1.3.1.2 Sprengning overside fjell under utgraving level. Ingen spregning krevd for veglinje 12200 m3 - kr 0

1.3.1.3 K/S stabilisering Ingen K/S stabilisering krevd lm - kr 0

1.3.1.4 Deponering av forurensede masser antatt at de øverste 0,6m er forurenset, og må deponeres spesjelt m3 28.655 kr 1.500 kr 42.982.350

1.3.1.5 Deponering av utgravde masser m3 302.330 kr 200 kr 60.466.020

1.3.1.6 Leie av tørdock Tørr Dock Hanøytangen (Bergen, Norway):
leie: inntill 6 måneder: 17.000,- NOK/ Day
leie: etter 6 måneder: 21.000,- NOK/ Day (630.000,- NOK/måneder)
periode: 21måneder

opplagring av inntil 3 elementer
periode 12 måneder.

RS 1 kr 14.000.000 kr 14.000.000

1.3.1.8 Installasjon og nedtagning av endeskott
Skot i trafikkløp: 58 m2
Skott for enden av C&C tunnel: 39 m2
5 tunnel elementer

stk 30 kr 592.000 kr 17.760.000

1.3.1.9 Vann-Ballasttanker Installasjon og demontering av vann ballast tanke.
4 vann ballast tanke i hver tunnel element
  *i trafikkløp: 3 tanke, hver tank 19 m lang, 9 m bred, 5.5 m høy
  * i C&C tunnele: 3 tanke, hver tank 19 m lang, 3 m bred, 5.5 m høy
5 tunnel elementer

stk 30 kr 390.000 kr 11.700.000

1.3.1.10 Etterspenning 16 stk per tunnel element.
etter nedsenkning skjæres spennkabel.

m 7.840 kr 1.000 kr 7.840.000

1.3.1.11 Transport Vinsjing og tranport til opplagringplass (5 elementer)
- Forberedelsesarbeider
- Mobilisering slepebåt
- 4 slepebåter (10t/tunnelelement)

RS 1 kr 20.000.000 kr 20.000.000

1.3.1.12 Senkeprosess
'- forberedelser
- midlertidige ankre  (~17)
- mobilisering og demobilisering mannskap

'- Dykkere og utstyr
- 4 slepebåter
- 31p mannskap
- Survey systemer og utstyr

varighet  ~12h/ element (excl. demobilistation)

demobilisering
'- Dykkere og utstyr
- 7p mannskap
varighet 1 day

RS 1 kr 45.000.000 kr 45.000.000

1.3.2.1 Plasstøpt normalbetong Mengde av konstruksjonebetong pr. løpemeter senketunnel: 94.1 m3.
Lengde senketunnel : 490 meter

m3 46.109 kr 3.000 kr 138.327.000

1.3.2.2 Armering Armeringsmengde estimert til150 kg/m3 betong. tonn 6.916 kr 15.000 kr 103.745.250

1.3.2.3 Ballastbetong Gradvis plassering av ballastbetong og fjernelse av vann ballast tanke
Mengde ballastbetong pr. løpemeter senketunnel: 18.1 m3.
Lengde senketunnel : 490 meter

m3 8.869 kr 1.500 kr 13.303.500

1.3.2.4 Fiberduk / geotekstil Montering geotekstil
Antatt 4m på hver side av tunnelelement
bredde tunnelelement: 30.7 meter
lengde senketunnel: 490 meter

m2 18.963 kr 50 kr 948.150

1.3.2.5 Fundament for tunnel Pukkpute plasseres i tunnel trau og i bunn av cofferdam
Antatt at pukkpute strekker seg 2m ut på hver side av tunnelelementet
Høyde av pukkpute: 0.8 m
bredde tunnelelement: 30.7 meter
Lengde senketunnel : 490 meter

m2 17.003 kr 1.000 kr 17.003.000

1.3.2.6 Tilbakefylling velgradert grus og/eller knust sprengstein
utstyr: Grab on barge og/eller backhoe dredger

m3 86.906 kr 150 kr 13.035.855

1.3.2.7 Byskyttelseslag av stein Stenbeskyttelseslag plasseres på tunnelelementerne, på den del der tunnelen er anlagt i trau. I
delerne med cofferdam, plasseres beskyttelseslaget etter støttevegger mv er fjernet, og tilfylling
på siderne av tunnelelementerne er utført
Høyde av stenbeskyttelseslag: 1.0 meter
Laget har en utbredelse på 15m på hver side av tunnelen
bredde tunnel element: 29.7 meter
Lengde senketunnel: 490 meter

m3 29.253 kr 150 kr 4.387.950

1.2.2 Perm. Works

1.3 Senketunnel

1.3.1 Temp. works

1.3.2 Perm. works
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1.3.2.8 Segmentfuger - installasjon og injisering av gummi pakninger og andre pakninger
Antall "immersion joints": 6

lm 375 kr 43.000 kr 16.125.000

1.3.2.9 Segmentfuger - installasjon og injisering av gummi pakninger og andre pakninger
Antall segmentfuger: 4 per tunnel element
Antall tunnel elementer: 5
Lengde  segmentfugert: 75 meter

lm 1.500 kr 3.200 kr 4.800.000

1.3.2.10 Closure joint consist among others of under water installation of struts (or wedges) between the
two elementer, installation removal of closure panels, casting of the infill structural concrete.

RS 1 kr 13.000.000 kr 13.000.000

1.3.2.11 På øst side av farled, anlegges støtputer for skip.
Støtpute nord:
  * høyde: 4.5 m
  * bredde: 50 m
  * lengde: 80 m
  * gradient: 1 in 3
Støtpute sør:
  * høyde: 5.5 m
  * bredde: 50 m
  * lengde: 90 m
  * gradient: 1 in 3

m3 31.188 kr 200 kr 6.237.528

1.3.3  Temp. Cofferdam

1.3.3.1 Muddring Total utgraving volumen incl. forurenset jord
utgraving utstyr: Grab on barge and/or backhoe dredger

m3 137.510 kr 200 kr 27.501.900

1.3.3.2 K\C-stabilisering Dypde: 8m under utgravingsnivå
K/S: 4,65m1/m3

lm 96.708 kr 250 kr 24.177.000

1.3.3.3 Spunting og avstiving i senkebrønn spunt: Arcelor AZ18-700 lg. 27m - total lengde 430m
avstivning: D850, t=30mm each 7m =32 pc, lg 37m
Rørspunt: Ruuki RD 270, t12,5 lg 27m - 14pc

RS 1 kr 79.819.083 kr 79.819.083

1.3.3.4 Deponering av forurensede masser m3 15.245 kr 1.500 kr 22.867.950

1.3.3.5 Deponering av utgravde masser m3 122.264 kr 200 kr 24.452.840

1.3.3.6 Tilbakefylling Material: well graded gravel and/or crushed rock materials
utstyr: Grab on barge and/or backhoe dredger

m3 2.964 kr 150 kr 444.630

1.4.1.1 Spuntvegg Stålspunt, profil AZ18-700 S355GP, dobbeltprofiler med klemte låse samt låsetætning
Inklusiv bjergspyd type
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 - kr 0

1.4.1.2 Spuntvegg Stålspunt, profil AZ36-700 S355GP, dobbeltprofiler med klemte låse samt låsetætning
Inklusiv bjergspyd type
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 - kr 0

1.4.1.3 Spuntvegg Stålspunt, Rørprofil type RD270, t = 12,5 mm S355GP
Installeret 1-2 m i fjeldet
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 - kr 0

1.4.1.4 Spuntvegg Stålspunt, Rørprofil type RD500, t = 12,5 mm S355GP
Installeret 1-2 m i fjeldet
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 2.013 kr 9.000 kr 18.112.500

1.4.1.5 Anker Lineanker (8 liner á 0.6”), total længde 16 m forankret i bjerg
plasseret pr. 2,8 m
Inkl. stræk 2XUNP400 og ankerplate
Etablering og efterfølgende skjæring ved spunt

stk 36 kr 15.000 kr 540.000

1.4.1.6 Innvendig avstiving Indvendig afstivning bestående af:
- Stræk profil HE500B, S355GP
- Tværafstivning, profil Ø1200, t = 35 mm, l = 35/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  16500 kg/stk

stk 13 kr 660.000 kr 8.580.000

1.4.1.7 Innvendig avstiving Indvendig afstivning bestående af:
- Stræk profil HE280B, S355GP
- Tværafstivning, profil Ø850, t = 30 mm, l = 35/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  11400 kg/stk

stk - kr 0

1.4.1.8 Innvendig avstiving Indvendig afstivning bestående af:
- Stræk profil 2xHE800B, S355GP
- Tværafstivning, profil Ø1800, t = 35 mm, l = 35/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  30400 kg/stk

stk 13 kr 1.216.000 kr 15.808.000

1.4.1.9 K/S stabilisering K/S stabilisering af intakt havbund innenfor byggegrube.
antatt 5 lm pr. m3
cu = min 100 kPa
utføres fra pram

lm - kr 0

1.4.1.10 K/S stabilisering K/S stabilisering af intakt havbund udenfor byggegrube.
antatt 5 lm pr. m3
cu = min 50 kPa
utføres fra pram

lm 224.517 kr 250 kr 56.129.167

1.4.1.11 Utgraving på indersiden av spuntkonstruksjon Total udgravnings volumen inkl. forurenet jord i byggegrube
Udstyr: Gravemaskine

m3 15.750 kr 300 kr 4.725.000

1.4.1.12 Utgravning på utsiden av spuntkonstruksjon Total udgravnings volumen inkl. forurenet jord udenfor byggegrube
Udstyr: Gravemaskine

m3 - kr 0

1.4.1.13 Sprengning Sprængning under vand inklusiv afgravning af sprængt klippemasse m3 700 kr 250 kr 175.000

1.4.1.14 Deponering av forurensede masser antatt at de øverste 0,6m er forurenset, og må deponeres spesjelt m3 1.050 kr 1.500 kr 1.575.000

1.4.1.15 Deponering av utgravde masser m3 14.700 kr 200 kr 2.940.000

1.4.1.16 Fylling på utsiden av spuntkonstruksjon Tilfyldning på ydersiden af spuntkonstrukition inklusiv skråningsbeskyttelse m3 2.673 kr 150 kr 400.875

1.4.2.1 Plasstøpt normalbetong Betong per løpemeter cut and cover tunnel: 94.1 m3.
Lengde cut and cover tunnel: 45 meter

m3 4.235 kr 3.000 kr 12.703.500

1.4.2.2 Armering Armeringsmengde estimert til160 kg/m3 betong. tonn 678 kr 15.000 kr 10.162.800

1.4.2.3 Vertikale anker Ingen trekkankre i cut and cover delen stk - kr 0

1.4.2.4 Ballastbetong Betong pr. løpemeter cut and cover tunnel: 18.1 m3.
Lengde cut and cover tunnel: 45 meter

m3 815 kr 1.500 kr 1.221.750

1.4.2.5 Utgraving m3 kr 0

1.4.2.6 Tilbakefylling m3

1.4.3 Perm. Work sump

1.4.3.1 Plasstøpt normalbetong Betongmengde estimert på følgende basis:
  * bredde tunnelelement: 29.7 meter
  * Lengde sump: 10 m
  * høyde sump: 2.2 m
  * tunnelelement - betongtykkelse: 1 m

m3 472 kr 3.000 kr 1.415.040

1.4.3.2 Armering Armeringsmengde estimert til160 kg/m3 betong. tonn 75 kr 15.000 kr 1.132.032

1.4.3.3 Ballastbetong Mengde av ballastbetong estimert til 20% av mengde av konstruksjonbetong m3 94 kr 1.500 kr 141.504

1.4.4 Perm. Work Building

1.4 Cut&Cover vest

1.4.1 Temp. works

1.4.2 Perm. Works
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1.4.4.1 Plasstøpt normalbetong Betongmengde estimert på følgende basis:
  * building bredde: 15 meter
  * Lengde building: 13 m
  * høyde building: 7 m
  * tunnelelement - betongtykkelse: 0.7 m

m3 547 kr 3.000 kr 1.642.200

1.4.4.2 Armering Armeringsmengde estimert til160 kg/m3 betong. tonn 88 kr 15.000 kr 1.313.760

1.5.1.1 Spuntvegg Stålspunt, profil AZ18-700 S355GP, dobbeltprofiler med klemte låse samt låsetætning
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 - kr 0

1.5.1.2 Spuntvegg Stålspunt, profil AZ36-700 S355GP, dobbeltprofiler med klemte låse samt låsetætning
Inklusiv bjergspyd type
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 - kr 0

1.5.1.3 Spuntvegg Stålspunt, Rørprofil type RD270, t = 12,5 mm S355GP
Installeret 1-2 m i fjeldet
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 1.584 kr 9.000 kr 14.256.000

1.5.1.4 Spuntvegg Stålspunt, Rørprofil type RD500, t = 12,5 mm S355GP
Installeret 1-2 m i fjeldet
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 - kr 0

1.5.1.5 Anker Lineanker (8 liner á 0.6”), total længde  forankret i bjerg
plasseret pr. 2,8 m
Inkl. stræk 2XUNP400 og ankerplate
Etablering og efterfølgende skjæring ved spunt

stk 130 kr 15.000 kr 1.950.000

1.5.1.6 Innvendig avstiving Indvendig afstivning bestående af:
- Stræk profil HE500B, S355GP
- Tværafstivning, profil Ø1200, t = 35 mm, l = 35/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  16500 kg/stk

stk - kr 0

1.5.1.7 Innvendig avstiving Indvendig afstivning bestående af:
- Stræk profil HE280B, S355GP
- Tværafstivning, profil Ø850, t = 30 mm, l = 35/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  11400 kg/stk

stk - kr 0

1.5.1.8 Innvendig avstiving Indvendig afstivning bestående af:
- Stræk profil 2xHE800B, S355GP
- Tværafstivning, profil Ø1800, t = 35 mm, l = 35/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  30400 kg/stk

stk - kr 0

1.5.1.9 K/S stabilisering K/S stabilisering af intakt havbund innenfor byggegrube.
antatt 5 lm pr. m3
cu = min 100 kPa
utføres fra pram

lm - kr 0

1.5.1.10 K/S stabilisering K/S stabilisering af intakt havbund langs spunttrace for etablering af rørspunt.
antatt 4 lm pr. m2 spunt
cu = min 50 kPa
utføres fra pram

lm 6.336 kr 250 kr 1.584.000

1.5.1.11 Utgraving på indersiden av spuntkonstruksjon Total udgravnings volumen inkl. forurenet jord i byggegrube
Udstyr: Gravemaskine

m3 25.200 kr 300 kr 7.560.000

1.5.1.12 Utgravning på utsiden av spuntkonstruksjon Total udgravnings volumen inkl. forurenet jord udenfor byggegrube
Udstyr: Gravemaskine

m3 4.680 kr 150 kr 702.000

1.5.1.13 Sprengning Sprængning under vand inklusiv afgravning af sprængt klippemasse m3 2.100 kr 250 kr 525.000

1.5.1.14 Deponering av forurensede masser antatt at de øverste 0,6m er forurenset, og må deponeres spesjelt m3 6.120 kr 1.500 kr 9.180.000

1.5.1.15 Deponering av utgravde masser m3 19.080 kr 200 kr 3.816.000

1.5.1.16 Fylling på utsiden av spuntkonstruksjon Tilfyldning på ydersiden af spuntkonstrukition inklusiv skråningsbeskyttelse m3 - kr 0

1.5.2.1 Plasstøpt normalbetong Bunnplate: 32.7x1.0m2
Vegger, bredde i den nedre del av tverrsnittet, gjennomsnit: 0.8 m
Vegger,høyde i den nedre del av tverrsnittet: 8.5 m
Vegger, bredde i den øvre del av tverrsnittet, gjennomsnit: 0.6 m
Vegger, høyde, øvre del av tversnittet: 2,5 m
Lengde av rampe: 120 m

m3 4.500 kr 3.000 kr 13.500.000

1.5.2.2 Armering Armeringsmengde estimert til120 kg/m3 betong. Tonn 540 kr 15.000 kr 8.100.000

1.5.2.3 Vertikale anker Estimert lengde av anker:
anker lengde i fjell 5 m
bunnplate: 1 m
lengde i leire: 0 m
total lengde: 6 m

stk 90 kr 15.000 kr 1.350.000

1.5.2.4 Ballastbetong Mengde av ballastbetong pr. løpemeter rampe, deep: 27,1 m3.
Mengde av ballastbetong pr. løpemeter rampe, høy: 18,1 m3.
lengde av rampe: 120 meter

m3 2.712 kr 1.500 kr 4.068.000

1.5.2.5 Tilbakefylling Tilbakefylling bredde: 1.5m på hver side av rampe
høyde, i den dype del, gjennomsnit: 8.2 m
høyde, i den grunne del, gjennomsnit: 2.2 m
lengde av rampe: 120 m

m3 1.872 kr 150 kr 280.800

 2.1.1 Drenssystem Drenering inkl rør mv
On each side of the veg a drainage system is present.
Ét dreneringssystem for G/S veg
Lengde av rampe on vest side: 120 m
Lengde av rampe on øst side: 295 m
Lengde of each c&c: 45 m

lm 1.515 kr 3.000 kr 4.545.000

 2.1.2 EL.-installasjoner Electrical equipment consits of lighting, ITV and høyde detection on each rampe. RS 1 kr 8.000.000 kr 8.000.000

 2.1.3 Skilting RS - kr 0

 2.2.1 Drenssystem Drenering inkl rør mv
On each side of the veg a drainage system is present.
Lengde senketunnel : 490 m

lm 980 kr 3.000 kr 2.940.000

 2.2.2 EL.-installasjoner Electrical equipment consits of lighting, ITV, emergency panels (in each tunnel element 2 panels; 1
panel on each side of the veg) and radiokringkastning in the traffic tube.

RS 1 kr 15.000.000 kr 15.000.000

 2.3.1 Drenssystem Drenering inkl rør mv
Ét dreneringssystem for G/S veg
Lengde senketunnel: 490 m

lm 490 kr 2.600 kr 1.274.000

 2.3.2 Sprinkleranlegg Brannslokkesystem, alle installasjoner, kabler og rør der forbindes til nødstasjoner RS 1 kr 500.000 kr 500.000

 2.3.3 EL.-installasjoner Elektrisk utstyr til lys, ITV, fordelere, radiokringkasting. Inkl. trekkrør, kabler mv, også i G/S løp RS 1 kr 5.000.000 kr 5.000.000

 2.3.4 Ventilasjon Ventilasjon i G/S tunnel, inkl. avtrekkssystem, i hele tunnelens lengde RS 1 kr 10.000.000 kr 10.000.000

 2.4.1 Pumper Sumper i hver cut and cover tunnel, samt i senketunnelens dypdepunkt
Hver sump inneholder 3 pumper
Antall av sumper: 3

stk 9 kr 200.000 kr 1.800.000

 2.4.2 Installasjoner Installasjoner for pumper
Antall av sumper: 3

RS 3 kr 300.000 kr 900.000

2.1 ramper

2.2 Tunnel

2.3 G/s-tunnel

2.4 Basseng

2.5 Bygninger \ tekniske installasjoner

2 Installasjoner

1.5 rampe vest

1.5.1 Temp. works

1.5.2 Perm. Works
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Undersjøisk tunnel Nøtterøy - Tønsberg, skisseprosjekt

 2.5.1 Ventilasjon Vifter installeres i hver teknikk byggning til avtrekk stk 4 kr 500.000 kr 2.000.000

 2.5.2 El. forsyning I hver teknikk byggning installeres UPS (Uninterrupted Power Supply) systemet for tunnelen RS 2 kr 300.000 kr 600.000

 2.5.3 Belysning Belysning og trapper i teknikk byggning RS 2 kr 300.000 kr 600.000

 3.1.1 Overflatebehandling vegger
øst rampe:
  * max høyde over vegbane: 7.9 m
  * min høyde over vegbane: 0.8 m
  * lengde rampe: 295 m
  * Antall av vegger: 2
vest rampe:
  * max høyde over vegbane: 7.9 m
  * min høyde over vegbane: 1.5 m
  * lengde rampe: 120 m
  * Antall av vegger: 2

m2 4.415 kr 200 kr 882.900

 3.1.2 Bankett/fortau Vegoppbygging På travfic lane has a bredde of: 9,5 m (2 times 4.75 m)
Vegoppbygging På G/S bane: 6.5 m
lengde øst rampe: 295 m
lengde vest rampe: 120 m

lm 415 kr 4.000 kr 1.660.000

 3.2.1 Brannbeskyttende material Brannisolering på underside av tunneltak, og den øverste del av vegger
bredde trafikkløp: 12.7 m
Antall av vegger med brannisolering: 2
lengde tunnel: 580 m (490 m senketunnel og 90 m c&c)

m2 13.572 kr 500 kr 6.786.000

 3.2.2 Overflatebehandling vegger
  * høyde over vegbane: 4 m
  * lengde tunnel: 580 m (490 m senketunnel og 90 m c&c)
  * number of vegger: 4 (one on each side of the veg in each traffic tube)

m2 9.280 kr 200 kr 1.856.000

 3.2.3 Bankett/fortau Vegoppbygging På traffic lane has a bredde of: 15 m (7.5 m per traffic tube)
Lengde tunnel: 580 m (490 m senketunnel og 90 m c&c)

lm 580 kr 4.000 kr 2.320.000

 3.3.1 Senket himling Senket himling er antatt for å skjule installasjoner.   approximately 0.8 meter.
bredde G/S tunnel: 6.5 m
Lengde tunnel: 580 m (490 m senketunnel og 90 m c&c)

m2 3.770 kr 2.500 kr 9.425.000

 3.3.2 Brannbeskyttende material I G/S løp er ikke antatt brannisolasjon m2 - kr 0

 3.3.3 Overflatebehandling vegger
Tunnel på hver side:
  * høyde above Vegoppbygging level: 3 m
  * lengde tunnel: 580 m (490 m senketunnel og 90 m c&c)
  * Antall av vegger: 2

m2 3.480 kr 200 kr 696.000

 3.3.4 Bankett/fortau Vegoppbygging På cycle lane and pedestrian lane has a total bredde of: 6.5 m (equal to bredde of
the p&c tunnel)
Lengde tunnel: 580 m (490 m senketunnel og 90 m c&c)

lm 580 kr 4.000 kr 2.320.000

 3.3.5 Oppfylling under gangbane G/S bane heves maksimalt 1,3 m
lengde tunnel: 580 m (490 m senketunnel og 90 m c&c)

m3 754 kr 250 kr 188.500

 3.4.1 Overflatebehandling vegger inv. Overflatebehandling på innsiden av teknikk/portal byggning er antatt
bredde portal byggning: 15 m
Lengde portal byggning: 13 m
høyde vegger: 4.5 m
Antall av portal byggning: 2

m2 504 kr 200 kr 100.800

 3.4.2 Overflatebehandling vegger utv. Overflatebehandling på utsiden av teknikk/portal byggning er antatt
bredde portal byggning: 15 m
Lengde portal byggning: 13 m
høyde vegger: 4 m
Antall av portal byggning: 2

m2 448 kr 100 kr 44.800

 3.4.3 Hevet gulv A raised floor over the entire portal byggning areal is considered.
portal byggning areal: 200 m2
Antall av portal byggning: 2

m2 400 kr 1.500 kr 600.000

 3.4.4 Senket himling Senket himling i hele byggningen er antatt
portal byggning areal: 200 m2
Antall av portal byggning: 2

m2 400 kr 2.500 kr 1.000.000

 3.4.5 Trapper Trapper til offentlig bruk er antatt i portal byggningerne.
lengde public stairs: 12 m
Lengde strairs in technical portal byggning: 6.5 m
Antall av portal byggning: 2

lm 37 kr 5.000 kr 185.000

Pris uten rigg kr 1.875.359.828

Påslag rigg 30% 1 kr 562.607.949 kr 562.607.949

Sum kr 2.437.967.777

NB! Pris er Entreprisekostnad uten påslag for usikkerhet, byggherrekostnader og mva.

3.1 ramper

3.2 Tunnel

3.3 G/s-tunnel

3.4 Bygninger

3. Komplettering
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 1.1.1.1 Spuntvegg Stålspunt, profil AZ18-700 S355GP, dobbeltprofiler med klemte låse samt låsetætning
Inklusiv indmejslet spiss i berg
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 3.998 kr 3.000 kr 11.992.500

 1.1.1.2 Spuntvegg Stålspunt, profil AZ36-700 S355GP, dobbeltprofiler med klemte låse samt låsetætning
Etablering og efterfølgende fjernelse
Inklusiv indmejslet spiss i berg
(mengde opgjort i plant areal)

m2 - kr 0

 1.1.1.3 Spuntvegg Stålspunt, Rørprofil type RD270, t = 12,5 mm S355GP
Installeret 1-2 m i fjeldet
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 - kr 0

 1.1.1.4 Spuntvegg Stålspunt, Rørprofil type RD500, t = 12,5 mm S355GP
Installeret 1-2 m i fjeldet
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 290 kr 9.000 kr 2.610.000

 1.1.1.5 Anker Lineanker (8 liner á 0.6”), total længde  forankret i bjerg
plasseret pr. 2,8 m
Inkl. stræk 2XUNP400 og ankerplate
Etablering og efterfølgende skjæring ved spunt

stk 184 kr 15.000 kr 2.760.000

 1.1.1.6 Innvendig avstiving Indvendig afstivning bestående af:
- Stræk profil HE500B, S355GP
- Tværafstivning, profil Ø1200, t = 35 mm, l = 37/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  16500 kg/stk kr.40 pr kg

stk - kr 0

 1.1.1.7 Innvendig avstiving Indvendig afstivning bestående af:
- Stræk profil HE280B, S355GP
- Tværafstivning, profil Ø850, t = 30 mm, l = 27/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  9000 kg/stk

stk - kr 0

 1.1.1.8 Innvendig avstiving Indvendig afstivning bestående af:
- Stræk profil 2xHE800B, S355GP
- Tværafstivning, profil Ø1800, t = 35 mm, l = 27/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  24300 kg/stk

stk - kr 0

 1.1.1.9 K/S stabilisering K/S stabilisering av intakt havbund innenfor byggegrop.
antatt 5 lm pr. m3
cu = min 100 kPa
utføres fra pram

lm - kr 0

 1.1.1.10 K/S stabilisering K/S stabilisering af intakt havbund udenfor byggegrube.
antatt 5 lm pr. m3
cu = min 50 kPa
utføres fra pram

lm 124.523 kr 250 kr 31.130.833

 1.1.1.11 Utgraving på indersiden av spuntkonstruksjon Total udgravnings volumen inkl. forurenet jord i byggegrube
Udstyr: Gravemaskine

m3 7.560 kr 300 kr 2.268.000

 1.1.1.12 Utgravning på utsiden av spuntkonstruksjon Total udgravnings volumen inkl. forurenet jord udenfor byggegrube
Udstyr: Gravemaskine

m3 - kr 0

 1.1.1.13 Sprengning Sprængning under vand inklusiv afgravning af sprængt klippemasse m3 - kr 0

 1.1.1.14 Deponering av forurensede masser antatt at de øverste 0,6m er forurenset, og må deponeres spesjelt m3 1.296 kr 1.500 kr 1.944.000

 1.1.1.15 Deponering av utgravde masser m3 6.264 kr 200 kr 1.252.800

 1.1.1.16 Fylling på utsiden av spuntkonstruksjon Tilfyldning på ydersiden af spuntkonstrukition inklusiv skråningsbeskyttelse m3 40.800 kr 150 kr 6.120.000

 1.1.2.1 Plasstøpt normalbetong Bunnplate: 25.7x1.0m2
Vegger, bredde i den nedre del av tverrsnittet, gjennomsnit: 0.8 m
Vegger,høyde i den nedre del av tverrsnittet: 8.5 m
Vegger, bredde i den øvre del av tverrsnittet, gjennomsnit: 0.55 m
Vegger, høyde, øvre del av tversnittet: 1.4 m
Lengde av rampe: 295 m

m3 7.090 kr 3.000 kr 21.268.800

 1.1.2.2 Armering Armeringsmengde estimert til120 kg/m3 betong. Tonn 886 kr 15.000 kr 13.293.000

 1.1.2.3 Vertikale anker Estimert lengde av anker:
anker lengde i fjell 5 m
bunnplate: 1 m
lengde i leire: 22 m
total lengde: 28 m

stk 60 kr 15.000 kr 900.000

 1.1.2.4 Ballastbetong Mengde av ballastbetong pr. løpemeter rampe, nedre del: 22.2 m3.
Mengde av ballastbetong pr. løpemeter rampe, øvre del: 13.3 m3.
Lengde av rampe: 295 meter

m3 3.728 kr 1.500 kr 5.591.250

 1.1.2.5 Tilbakefylling Tilbakefylling bredde: 1.5m på hver side av rampe
høyde, deep: 8.2 m
høyde, høy: 1.2 m
lengde av rampe: 210 m

m3 2.961 kr 150 kr 444.150

1.2.1.1 Spuntvegg Stålspunt, profil AZ18-700 S355GP, dobbeltprofiler med klemte låse samt låsetætning
Inklusiv bjergspyd
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 - kr 0

1.2.1.2 Spuntvegg Stålspunt, profil AZ36-700 S355GP, dobbeltprofiler med klemte låse samt låsetætning
Etablering og efterfølgende fjernelse
Inklusiv indmejslet spiss i berg
(mengde opgjort i plant areal)

m2 - kr 0

1.2.1.3 Spuntvegg Stålspunt, Rørprofil type RD270, t = 12,5 mm S355GP
Installeret 1-2 m i fjeldet
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 - kr 0

1.2.1.4 Spuntvegg Stålspunt, Rørprofil type RD500, t = 12,5 mm S355GP
Installeret 1-2 m i fjeldet
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 1.793 kr 9.000 kr 16.137.000

1.2.1.5 Anker Lineanker (8 liner á 0.6”), total længde 16 m forankret i bjerg
plasseret pr. 2,8 m
Inkl. stræk 2XUNP400 og ankerplate
Etablering og efterfølgende skjæring ved spunt

stk 54 kr 15.000 kr 810.000

1.2.1.6 Innvendig avstiving Indvendig afstivning bestående af:
- Stræk profil HE500B, S355GP
- Tværafstivning, profil Ø1200, t = 35 mm, l = 27/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  13000 kg/stk kr. 40 pr. kg

stk 12 kr 520.000 kr 6.240.000

1.2.1.7 Innvendig avstiving Indvendig afstivning bestående af:
- Stræk profil HE280B, S355GP
- Tværafstivning, profil Ø850, t = 30 mm, l = 27/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  9000 kg/stk

stk - kr 0

1.2.1.8 Innvendig avstiving Indvendig afstivning bestående af:
- Stræk profil 2xHE800B, S355GP
- Tværafstivning, profil Ø1800, t = 35 mm, l = 27/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  24300 kg/stk Kr. 40 pr kg

stk 12 kr 972.000 kr 11.664.000

1.2.1 Temp. works

1.2. Cut&Cover sør

Undersjøisk tunnel Nøtterøy - Tønsberg, skisseprosjekt

1. Konstruksjon

1.1 rampe sør

1.1.1 Temp. Works

1.1.2 Perm. works
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Undersjøisk tunnel Nøtterøy - Tønsberg, skisseprosjekt

1.2.1.9 K/S stabilisering K/S stabilisering af intakt havbund innenfor byggegrube.
antatt 5 lm pr. m3
cu = min 100 kPa
utføres fra pram

lm - kr 0

1.2.1.10 K/S stabilisering K/S stabilisering af intakt havbund udenfor byggegrube.
antatt 5 lm pr. m3
cu = min 50 kPa
utføres fra pram

lm 80.850 kr 250 kr 20.212.500

1.2.1.11 Utgraving på indersiden av spuntkonstruksjon Total udgravnings volumen inkl. forurenet jord i byggegrube
Udstyr: Gravemaskine

m3 8.100 kr 300 kr 2.430.000

1.2.1.12 Utgravning på utsiden av spuntkonstruksjon Total udgravnings volumen inkl. forurenet jord udenfor byggegrube
Udstyr: Gravemaskine

m3 - kr 0

1.2.1.13 Sprengning Sprængning under vand inklusiv afgravning af sprængt klippemasse m3 - kr 0

1.2.1.14 Deponering av forurensede masser antatt at de øverste 0,6m er forurenset, og må deponeres spesjelt m3 810 kr 1.500 kr 1.215.000

1.2.1.15 Deponering av utgravde masser m3 7.290 kr 200 kr 1.458.000

1.2.1.16 Fylling på utsiden av spuntkonstruksjon Tilfyldning på ydersiden af spuntkonstrukition inklusiv skråningsbeskyttelse m3 8.435 kr 150 kr 1.265.269

1.2.2.1 Plasstøpt normalbetong Betong per løpemeter cut and cover tunnel: 68.3 m3.
Lengde cut and cover tunnel: 45 meter

m3 3.074 kr 3.000 kr 9.220.500

1.2.2.2 Armering Armeringsmengde estimert til160 kg pr. m3 betong. tonn 492 kr 15.000 kr 7.376.400

1.2.2.3 Vertikale anker stk - kr 0

1.2.2.4 Ballastbetong Betong pr. løpemeter cut and cover tunnel: 13 m3.
Lengde cut and cover tunnel: 45 meter

m3 585 kr 1.500 kr 877.500

1.2.2.5 Utgraving m3 kr 0

1.2.2.6 Tilbakefylling m3 kr 0

1.2.3 Perm. Work Sump

1.2.3.1 Plasstøpt normalbetong Betongmengde estimert på følgende basis:
  * bredde tunnelelement: 22.2 meter (eksklusiv tå)
  * Lengde sump: 10 m
  * høyde sump: 2.2 m
  * tunnelelement - betongtykkelse: 1 m

m3 364 kr 3.000 kr 1.091.040

1.2.3.2 Armering Armeringsmengde estimert til160 kg/m3 betong. tonn 58 kr 15.000 kr 872.832

1.2.3.3 Ballastbetong Mengde av ballastbetong estimert til 20% av mengde av konstruksjonbetong m3 73 kr 1.500 kr 109.104

1.2.4 Perm. Work building

1.2.4.1 Plasstøpt normalbetong Betongmengde estimert på følgende basis:
  * portal byggning bredde: 15 meter
  * lengde portal byggning: 13 m
  * høyde portal byggning: 7 m
  * tunnelelement - betongtykkelse: 0.7 m

m3 547 kr 3.000 kr 1.642.200

1.2.4.2 Armering Armeringsmengde estimert til160 kg/m3 betong. tonn 88 kr 15.000 kr 1.313.760

1.3.1.1 Muddring Total utgraving volumen incl. forurenset jord
utgraving utstyr: Bucket dredger

m3 197.008 kr 200 kr 39.401.600

1.3.1.2 Sprengning overside fjell under utgraving level. Ingen spregning krevd for veglinje 12200 m3 12.700 kr 250 kr 3.175.000

1.3.1.3 K/S stabilisering Ingen K/S stabilisering krevd lm - kr 0

1.3.1.4 Deponering av forurensede masser Assumed that the upper 60cm of the utgraving works needs to be treated. m3 20.376 kr 1.500 kr 30.564.150

1.3.1.5 Deponering av utgravde masser m3 176.712 kr 200 kr 35.342.400

1.3.1.6 Leie av tørdock Tørr Dock Hanøytangen (Bergen, Norway):
leie: inntill 6 måneder: 17.000,- NOK/ Day
leie: etter 6 måneder: 21.000,- NOK/ Day (630.000,- NOK/måneder)
periode: 21måneder

opplagring av inntil 3 elementer
periode 12 måneder.

RS 1 kr 14.000.000 kr 14.000.000

1.3.1.8 Installasjon og nedtagning av endeskott
Skot i trafikkløp: 77 m2
Skott for enden av C&C tunnel: 39 m2
5 tunnel elementer

stk 24 kr 660.000 kr 15.840.000

1.3.1.9 Vann-Ballasttanker Installasjon og demontering av vann ballast tanke.
4 vann ballast tanke i hver tunnel element
  *i trafikkløp: 2 tanke, hver tank 19 m lang, 10 m bred, 5.5 m høy
  * i C&C tunnele: 2 tanke, hver tank 19 m lang, 3 m bred, 5.5 m høy
5 tunnel elementer

stk 24 kr 390.000 kr 9.360.000

1.3.1.10 Etterspenning 16 stk per tunnel element.
etter nedsenkning skjæres spennkabel.

m 9.280 kr 1.000 kr 9.280.000

1.3.1.11 Transport Vinsjing og tranport til opplagringplass (5 elementer)
- Forberedelsesarbeider
- Mobilisering slepebåt
- 4 slepebåter (10t/tunnelelement)

RS 1 kr 20.000.000 kr 20.000.000

1.3.1.12 Senkeprosess
'- forberedelser
- midlertidige ankre  (~17)
- mobilisering og demobilisering mannskap

'- Dykkere og utstyr
- 4 slepebåter
- 31p mannskap
- Survey systemer og utstyr

varighet  ~12h/ element (excl. demobilistation)

demobilisering
'- Dykkere og utstyr
- 7p mannskap
varighet 1 day

RS 1 kr 45.000.000 kr 45.000.000

1.3.2.1 Plasstøpt normalbetong Mengde av konstruksjonebetong pr. løpemeter senketunnel: .68,3 m3.
Lengde senketunnel : 580 meter

m3 39.614 kr 3.000 kr 118.842.000

1.3.2.2 Armering Armeringsmengde estimert til160 kg/m3 betong. (because of the bredr traffic tube compared to
alternative H6)

tonn 6.338 kr 15.000 kr 95.073.600

1.3.2.3 Ballastbetong Gradvis plassering av ballastbetong og fjernelse av vann ballast tanke
Mengde ballastbetong pr. løpemeter senketunnel: 13 m3.
Lengde senketunnel : 580 meter

m3 7.540 kr 1.500 kr 11.310.000

1.3.2.4 Fiberduk / geotekstil Montering geotekstil
Antatt 4m på hver side av tunnelelement
bredde tunnelelement: 22.9 meter
lengde senketunnel: 580 meter

m2 17.922 kr 50 kr 896.100

1.3.2.5 Fundament for tunnel Pukkpute plasseres i tunnel trau og i bunn av cofferdam
Antatt at pukkpute strekker seg 2m ut på hver side av tunnelelementet
Høyde av pukkpute: 0.8 m
bredde tunnelelement: 22.9 meter
Lengde senketunnel : 580 meter

m2 15.602 kr 1.000 kr 15.602.000

1.3.2.6 Tilbakefylling velgradert grus og/eller knust sprengstein
utstyr: Grab on barge og/eller backhoe dredger

m3 77.495 kr 150 kr 11.624.175

1.2.2 Perm. Works

1.3 Senketunnel

1.3.1 Temp. works

1.3.2 Perm. works
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Undersjøisk tunnel Nøtterøy - Tønsberg, skisseprosjekt

1.3.2.7 Byskyttelseslag av stein Stenbeskyttelseslag plasseres på tunnelelementerne, på den del der tunnelen er anlagt i trau. I
delerne med cofferdam, plasseres beskyttelseslaget etter støttevegger mv er fjernet, og tilfylling
på siderne av tunnelelementerne er utført
Høyde av stenbeskyttelseslag: 1.0 meter
Laget har en utbredelse på 15m på hver side av tunnelen
bredde tunnel element: 22.2 meter
Lengde senketunnel: 580 meter

m3 30.276 kr 150 kr 4.541.400

1.3.2.8 Segmentfuger - installasjon og injisering av gummi pakninger og andre pakninger
Antall "immersion joints": 5

lm 360 kr 43.000 kr 15.480.000

1.3.2.9 Segmentfuger - installasjon og injisering av gummi pakninger og andre pakninger
Antall segmentfuger: 4 per tunnel element
Antall tunnel elementer: 6
Lengde segmentfugert: 60 meter

lm 1.440 kr 3.200 kr 4.608.000

1.3.2.10 Closure joint consist among others of under water installation of struts (or wedges) between the
two elementer, installation removal of closure panels, casting of the infill structural concrete.

RS 1 kr 13.000.000 kr 13.000.000

1.3.2.11 På øst side av farled, anlegges støtputer for skip.
Støtpute øat:
  * høyde: 8 m
  * bredde: 50 m
  * lengde: 75 m
  * gradient: 1 in 3
Støtpute vest:
  * høyde: 5 m
  * bredde: 50 m
  * lengde: 85 m
  * gradient: 1 in 3

m3 43.605 kr 200 kr 8.720.939

1.3.3  Temp. Cofferdam

1.3.3.1 Muddring Total utgraving volumen incl. forurenset jord
utgraving utstyr: Grab on barge and/or backhoe dredger

m3 98.074 kr 200 kr 19.614.820

1.3.3.2 K\C-stabilisering Dypde: 8m under utgravingsnivå
K/S: 4,65m1/m3

lm 412.920 kr 150 kr 61.938.000

1.3.3.3 Spunting og avstiving i senkebrønn spunt: Arcelor AZ18-700 lg. 27m - total lengde 600m
avstivning: D850, t=30mm each 7m =32 pc, lg 29m
Rørspunt: Ruuki RD 270, t12,5 lg 27m - 14pc

RS 1 kr 106.771.468 kr 106.771.468

1.3.3.4 Deponering av forurensede masser m3 8.854 kr 1.500 kr 13.281.150

1.3.3.5 Deponering av utgravde masser m3 89.220 kr 200 kr 17.844.000

1.3.3. Tilbakefylling Material: well graded gravel and/or crushed rock materials
utstyr: Grab on barge and/or backhoe dredger

m3 81.344 kr 150 kr 12.201.540

1.4.1.1 Spuntvegg Stålspunt, profil AZ18-700 S355GP, dobbeltprofiler med klemte låse samt låsetætning
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 - kr 0

1.4.1.2 Spuntvegg Stålspunt, profil AZ36-700 S355GP, dobbeltprofiler med klemte låse samt låsetætning
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 2.159 kr 3.000 kr 6.477.000

1.4.1.3 Spuntvegg Stålspunt, Rørprofil type RD270, t = 12,5 mm S355GP
Installeret 1-2 m i fjeldet
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 - kr 0

1.4.1.4 Spuntvegg Stålspunt, Rørprofil type RD500, t = 12,5 mm S355GP
Installeret 1-2 m i fjeldet
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 - kr 0

1.4.1.5 Anker Lineanker (8 liner á 0.6”), total længde  forankret i bjerg
plasseret pr. 2,8 m
Inkl. stræk 2XUNP400 og ankerplate
Etablering og efterfølgende skjæring ved spunt

stk - kr 0

1.4.1.6 Innvendig avstiving Indvendig afstivning bestående af:
- Stræk profil HE500B, S355GP
- Tværafstivning, profil Ø1200, t = 35 mm, l = 27/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  13000 kg/stk kr. 40 pr. kg

stk 20 kr 520.000 kr 10.400.000

1.4.1.7 Innvendig avstiving Indvendig afstivning bestående af:
- Stræk profil HE280B, S355GP
- Tværafstivning, profil Ø850, t = 30 mm, l = 27/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  9000 kg/stk

stk - kr 0

1.4.1.8 Innvendig avstiving Indvendig afstivning bestående af:
- Stræk profil 2xHE800B, S355GP
- Tværafstivning, profil Ø1800, t = 35 mm, l = 27/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  24300 kg/stk Kr. 40 pr kg

stk 20 kr 972.000 kr 19.440.000

1.4.1.9 K/S stabilisering K/S stabilisering af intakt havbund innenfor byggegrube.
antatt 5 lm pr. m3
cu = min 100 kPa
utføres fra pram

lm 81.000 kr 250 kr 20.250.000

1.4.1.10 K/S stabilisering K/S stabilisering af intakt havbund udenfor byggegrube.
antatt 5 lm pr. m3
cu = min 50 kPa
utføres fra pram

lm 181.292 kr 250 kr 45.322.917

1.4.1.11 Utgraving på indersiden av spuntkonstruksjon Total udgravnings volumen inkl. forurenet jord i byggegrube
Udstyr: Gravemaskine

m3 12.150 kr 300 kr 3.645.000

1.4.1.12 Utgravning på utsiden av spuntkonstruksjon Total udgravnings volumen inkl. forurenet jord udenfor byggegrube
Udstyr: Gravemaskine

m3 - kr 0

1.4.1.13 Sprengning Sprængning under vand inklusiv afgravning af sprængt klippemasse m3 - kr 0

1.4.1.14 Deponering av forurensede masser antatt at de øverste 0,6m er forurenset, og må deponeres spesjelt m3 810 kr 1.500 kr 1.215.000

1.4.1.15 Deponering av utgravde masser m3 11.340 kr 200 kr 2.268.000

1.4.1.16 Fylling på utsiden av spuntkonstruksjon Tilfyldning på ydersiden af spuntkonstrukition inklusiv skråningsbeskyttelse m3 3.528 kr 150 kr 529.219

1.4.2.1 Plasstøpt normalbetong Betong per løpemeter cut and cover tunnel: 68.3 m3.
Lengde cut and cover tunnel: 45 meter

m3 3.074 kr 3.000 kr 9.220.500

1.4.2.2 Armering Armeringsmengde estimert til160 kg/m3 betong. tonn 492 kr 15.000 kr 7.376.400

1.4.2.3 Vertikale anker Ingen trekkankre i cut and cover delen stk - kr 0

1.4.2.4 Ballastbetong Betong pr. løpemeter cut and cover tunnel: 13 m3.
Lengde cut and cover tunnel: 45 meter

m3 585 kr 1.500 kr 877.500

1.4.2.5 Utgraving m3 kr 0

1.4.2.6 Tilbakefylling m3 kr 0

1.4.3 Perm. Work sump

1.4.3.1 Plasstøpt normalbetong Betongmengde estimert på følgende basis:
  * bredde tunnelelement: 22.2 meter
  * Lengde sump: 10 m
  * høyde sump: 2.2 m
  * tunnelelement - betongtykkelse: 1 m

m3 364 kr 3.000 kr 1.091.040

1.4.3.2 Armering Armeringsmengde estimert til160 kg/m3 betong. tonn 58 kr 15.000 kr 872.832

1.4 Cut&Cover nord

1.4.1 Temp. works

1.4.2 Perm. Works
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Undersjøisk tunnel Nøtterøy - Tønsberg, skisseprosjekt

1.4.3.3 Ballastbetong Mengde av ballastbetong estimert til 20% av mengde av konstruksjonbetong m3 73 kr 1.500 kr 109.104

1.4.4 Perm. Work Building

1.4.4.1 Plasstøpt normalbetong Betongmengde estimert på følgende basis:
  * building bredde: 15 meter
  * Lengde building: 13 m
  * høyde building: 7 m
  * tunnelelement - betongtykkelse: 0.7 m

m3 547 kr 3.000 kr 1.642.200

1.4.4.2 Armering Armeringsmengde estimert til160 kg/m3 betong. tonn 88 kr 15.000 kr 1.313.760

1.5.1.1 Spuntvegg Stålspunt, profil AZ18-700 S355GP, dobbeltprofiler med klemte låse samt låsetætning
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 1.857 kr 3.000 kr 5.571.000

1.5.1.2 Spuntvegg Stålspunt, profil AZ36-700 S355GP, dobbeltprofiler med klemte låse samt låsetætning
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 680 kr 3.000 kr 2.040.000

1.5.1.3 Spuntvegg Stålspunt, Rørprofil type RD270, t = 12,5 mm S355GP
Installeret 1-2 m i fjeldet
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 - kr 0

1.5.1.4 Spuntvegg Stålspunt, Rørprofil type RD500, t = 12,5 mm S355GP
Installeret 1-2 m i fjeldet
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 - kr 0

1.5.1.5 Anker Lineanker (8 liner á 0.6”), total længde  forankret i bjerg
plasseret pr. 2,8 m
Inkl. stræk 2XUNP400 og ankerplate
Etablering og efterfølgende skjæring ved spunt

stk - kr 0

1.5.1.6 Innvendig avstiving Indvendig afstivning bestående af:
- Stræk profil HE500B, S355GP
- Tværafstivning, profil Ø1200, t = 35 mm, l = 27/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  13000 kg/stk kr. 40 pr. kg

stk 38 kr 520.000 kr 19.760.000

1.5.1.7 Innvendig avstiving Indvendig afstivning bestående af:
- Stræk profil HE280B, S355GP
- Tværafstivning, profil Ø850, t = 30 mm, l = 27/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  9000 kg/stk

stk 20 kr 360.000 kr 7.200.000

1.5.1.8 Innvendig avstiving Indvendig afstivning bestående af:
- Stræk profil 2xHE800B, S355GP
- Tværafstivning, profil Ø1800, t = 35 mm, l = 27/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  24300 kg/stk Kr. 40 pr kg

stk - kr 0

1.5.1.9 K/S stabilisering K/S stabilisering af intakt havbund innenfor byggegrube.
antatt 5 lm pr. m3
cu = min 100 kPa
utføres fra pram

lm 113.400 kr 300 kr 34.020.000

1.5.1.10 K/S stabilisering K/S stabilisering af intakt havbund udenfor byggegrube.
antatt 5 lm pr. m3
cu = min 50 kPa
utføres fra pram

lm 156.800 kr 300 kr 47.040.000

1.5.1.11 Utgraving på indersiden av spuntkonstruksjon Total udgravnings volumen inkl. forurenet jord i byggegrube
Udstyr: Gravemaskine

m3 21.060 kr 300 kr 6.318.000

1.5.1.12 Utgravning på utsiden av spuntkonstruksjon Total udgravnings volumen inkl. forurenet jord udenfor byggegrube
Udstyr: Gravemaskine

m3 560 kr 150 kr 84.000

1.5.1.13 Sprengning Sprængning under vand inklusiv afgravning af sprængt klippemasse m3 - kr 0

1.5.1.14 Deponering av forurensede masser antatt at de øverste 0,6m er forurenset, og må deponeres spesjelt m3 2.706 kr 1.500 kr 4.059.000

1.5.1.15 Deponering av utgravde masser m3 18.354 kr 200 kr 3.670.800

1.5.1.16 Fylling på utsiden av spuntkonstruksjon Tilfyldning på ydersiden af spuntkonstrukition inklusiv skråningsbeskyttelse m3 108 kr 150 kr 16.125

1.5.2.1 Plasstøpt normalbetong Bunnplate: 25.7x1.0m2
Vegger, bredde i den nedre del av tverrsnittet, gjennomsnit: 0.8 m
Vegger,høyde i den nedre del av tverrsnittet: 8.5 m
Vegger, bredde i den øvre del av tverrsnittet, gjennomsnit: 0.6 m
Vegger, høyde, øvre del av tversnittet: 2,5 m
Lengde av rampe: 120 m

m3 3.994 kr 3.000 kr 11.980.800

1.5.2.2 Armering Armeringsmengde estimert til125 kg/m3 betong. (because of the bredr traffic tube compared to
alternative H6)

Tonn 499 kr 15.000 kr 7.488.000

1.5.2.3 Vertikale anker Estimert lengde av anker:
anker lengde i fjell 5 m
bunnplate: 1 m
lengde i leire: 8 m
total lengde: 14 m

stk 46 kr 15.000 kr 690.000

1.5.2.4 Ballastbetong Mengde av ballastbetong pr. løpemeter rampe, deep: 22.2 m3.
Mengde av ballastbetong pr. løpemeter rampe, høy: 13.3 m3.
lengde av rampe: 120 meter

m3 2.130 kr 1.500 kr 3.195.000

1.5.2.5 Tilbakefylling Tilbakefylling bredde: 1.5m på hver side av rampe
høyde, i den dype del, gjennomsnit: 8.3 m
høyde, i den grunne del, gjennomsnit: 2.2 m
lengde av rampe: 120 m

m3 1.692 kr 150 kr 253.800

 2.1.1 Drenssystem Drenering inkl rør mv
In each traffic tube one drainage system is present on one side of the veg.
Ét dreneringssystem for G/S veg
Lengde av rampe on sør side: 210 m
Lengde av rampe on nord side: 120 m
Lengde of each c&c: 45 m

lm 1.260 kr 3.000 kr 3.780.000

 2.1.2 EL.-installasjoner Electrical equipment consits of lighting, ITV and høyde detection on each rampe. RS 1 kr 6.000.000 kr 6.000.000

 2.1.3 Skilting RS - kr 0

 2.2.1 Drenssystem Drenering inkl rør mv
On each side of the veg a drainage system is present.
Lengde senketunnel on alignment 16730: 580 m

lm 1.160 kr 3.000 kr 3.480.000

 2.2.2 EL.-installasjoner Electrical equipment consits of lighting, ITV, emergency panels (in each tunnel element 2 panels; 1
panel on each side of the veg) and radiokringkastning in the traffic tube.

RS 1 kr 9.000.000 kr 9.000.000

 2.3.1 Drenssystem Drenering inkl rør mv
Ét dreneringssystem for G/S veg
Lengde senketunnel: 580 m

lm 580 kr 2.600 kr 1.508.000

 2.3.2 Sprinkleranlegg Brannslokkesystem, alle installasjoner, kabler og rør der forbindes til nødstasjoner RS 1 kr 500.000 kr 500.000

 2.3.3 EL.-installasjoner Elektrisk utstyr til lys, ITV, fordelere, radiokringkasting. Inkl. trekkrør, kabler mv, også i G/S løp RS 1 kr 5.000.000 kr 5.000.000

 2.3.4 Ventilasjon Ventilasjon i G/S tunnel, inkl. avtrekkssystem, i hele tunnelens lengde RS 1 kr 10.000.000 kr 10.000.000

 2.4.1 Pumper Sumper i hver cut and cover tunnel, samt i senketunnelens dypdepunkt
Hver sump inneholder 3 pumper
Antall av sumper: 3

stk 9 kr 200.000 kr 1.800.000

2.1 ramper

2.2 Tunnel

2.3 G/s-tunnel

2.4 Basseng

2 Installasjoner

1.5 rampe nord

1.5.1 Temp. works

1.5.2 Perm. Works
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 2.4.2 Installasjoner Installasjoner for pumper
Antall av sumper: 3

RS 3 kr 300.000 kr 900.000

 2.5.1 Ventilasjon Vifter installeres i hver teknikk byggning til avtrekk stk 4 kr 500.000 kr 2.000.000

 2.5.2 El. forsyning I hver teknikk byggning installeres UPS (Uninterrupted Power Supply) systemet for tunnelen RS 2 kr 300.000 kr 600.000

 2.5.3 Belysning Belysning og trapper i teknikk byggning RS 2 kr 300.000 kr 600.000

 3.1.1 Overflatebehandling vegger
øst rampe:
  * max høyde over vegbane: 7.9 m
  * min høyde over vegbane: 0.8 m
  * lengde rampe: 210 m
  * Antall av vegger: 2
vest rampe:
  * max høyde over vegbane: 7.9 m
  * min høyde over vegbane: 1.5 m
  * lengde rampe: 120 m
  * Antall av vegger: 2

m2 3.675 kr 200 kr 735.000

 3.1.2 Bankett/fortau Vegoppbygging På travfic lane has a bredde of: 9,5 m (2 times 4.75 m)
Vegoppbygging På G/S bane: 6.5 m
lengde øst rampe: 210 m
lengde vest rampe: 120 m

lm 330 kr 4.000 kr 1.320.000

 3.2.1 Brannbeskyttende material Brannisolering på underside av tunneltak, og den øverste del av vegger
bredde trafikkløp: 12.7 m
Antall av vegger med brannisolering: 2
lengde tunnel: 580 m (490 m senketunnel og 90 m c&c)

m2 9.849 kr 500 kr 4.924.500

 3.2.2 Overflatebehandling vegger
  * høyde over vegbane: 4 m
  * lengde tunnel: 670 m (580 m senketunnel and 90 m c&c)
  * number of vegger: 2

m2 5.360 kr 200 kr 1.072.000

 3.2.3 Bankett/fortau Vegoppbygging På traffic lane has a bredde of: 9,5 m (2 times 4.75 m)
Lengde tunnel: 670 m (580 m senketunnel and 90 m c&c)

lm 670 kr 4.000 kr 2.680.000

 3.3.1 Senket himling Senket himling er antatt for å skjule installasjoner.   approximately 0.8 meter.
bredde G/S tunnel: 6.5 m
Lengde tunnel: 670 m (580 m senketunnel og 90 m c&c)

m2 4.355 kr 2.500 kr 10.887.500

 3.3.2 Brannbeskyttende material I G/S løp er ikke antatt brannisolasjon m2 - kr 0

 3.3.3 Overflatebehandling vegger
Tunnel på hver side:
  * høyde above Vegoppbygging level: 3 m
  * lengde tunnel: 670 m (580 m senketunnel og 90 m c&c)
  * Antall av vegger: 2

m2 4.020 kr 200 kr 804.000

 3.3.4 Bankett/fortau Vegoppbygging På cycle lane and pedestrian lane has a total bredde of: 6.5 m (equal to bredde of
the p&c tunnel)
Lengde tunnel: 670 m (580 m senketunnel and 90 m c&c)

lm 670 kr 4.000 kr 2.680.000

 3.3.5 Oppfylling under gangbane G/S bane heves maksimalt 1,3 m
lengde tunnel: 670 m (580 m senketunnel og 90 m c&c)

m3 871 kr 250 kr 217.750

 3.4.1 Overflatebehandling vegger inv. Overflatebehandling på innsiden av teknikk/portal byggning er antatt
bredde portal byggning: 15 m
Lengde portal byggning: 13 m
høyde vegger: 4.5 m
Antall av portal byggning: 2

m2 504 kr 200 kr 100.800

 3.4.2 Overflatebehandling vegger utv. Overflatebehandling på utsiden av teknikk/portal byggning er antatt
bredde portal byggning: 15 m
Lengde portal byggning: 13 m
høyde vegger: 4 m
Antall av portal byggning: 2

m2 448 kr 100 kr 44.800

 3.4.3 Hevet gulv A raised floor over the entire portal byggning areal is considered.
portal byggning areal: 200 m2
Antall av portal byggning: 2

m2 400 kr 1.500 kr 600.000

 3.4.4 Senket himling Senket himling i hele byggningen er antatt
portal byggning areal: 200 m2
Antall av portal byggning: 2

m2 400 kr 2.500 kr 1.000.000

 3.4.5 Trapper Trapper til offentlig bruk er antatt i portal byggningerne.
lengde public stairs: 12 m
Lengde strairs in technical portal byggning: 6.5 m
Antall av portal byggning: 2

lm 37 kr 5.000 kr 185.000

Pris uten rigg kr 1.296.679.127

Påslag rigg 30% 1 kr 389.003.738 kr 389.003.738

Sum kr 1.685.682.865

NB! Pris er Entreprisekostnad uten påslag for usikkerhet, byggherrekostnader og mva.

3.1 ramper

3.2 Tunnel

3.3 G/s-tunnel

3.4 Bygninger

2.5 Bygninger \ tekniske installasjoner

3. Komplettering
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 1.1.1.1 Spuntvegg Stålspunt, profil AZ18-700 S355GP, dobbeltprofiler med klemte låse samt låsetætning
Inklusiv indmejslet spiss i berg
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 3.998 kr 3.000 kr 11.992.500

 1.1.1.2 Spuntvegg Stålspunt, profil AZ36-700 S355GP, dobbeltprofiler med klemte låse samt låsetætning
Etablering og efterfølgende fjernelse
Inklusiv indmejslet spiss i berg
(mengde opgjort i plant areal)

m2 - kr 0

 1.1.1.3 Spuntvegg Stålspunt, Rørprofil type RD270, t = 12,5 mm S355GP
Installeret 1-2 m i fjeldet
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 - kr 0

 1.1.1.4 Spuntvegg Stålspunt, Rørprofil type RD500, t = 12,5 mm S355GP
Installeret 1-2 m i fjeldet
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 290 kr 9.000 kr 2.610.000

 1.1.1.5 Anker Lineanker (8 liner á 0.6”), total længde  forankret i bjerg
plasseret pr. 2,8 m
Inkl. stræk 2XUNP400 og ankerplate
Etablering og efterfølgende skjæring ved spunt

stk 184 kr 15.000 kr 2.760.000

 1.1.1.6 Innvendig avstiving Indvendig afstivning bestående af:
- Stræk profil HE500B, S355GP
- Tværafstivning, profil Ø1200, t = 35 mm, l = 35/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  16500 kg/stk kr.40 pr kg

stk - kr 0

 1.1.1.7 Innvendig avstiving Indvendig afstivning bestående af:
- Stræk profil HE280B, S355GP
- Tværafstivning, profil Ø850, t = 30 mm, l = 35/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  11400 kg/stk kr. 40 pr kg

stk - kr 0

 1.1.1.8 Innvendig avstiving Indvendig afstivning bestående af:
- Stræk profil 2xHE800B, S355GP
- Tværafstivning, profil Ø1800, t = 35 mm, l = 35/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  30400 kg/stk

stk - kr 0

 1.1.1.9 K/S stabilisering K/S stabilisering av intakt havbund innenfor byggegrop.
antatt 5 lm pr. m3
cu = min 100 kPa
utføres fra pram

lm - kr 0

 1.1.1.10 K/S stabilisering K/S stabilisering af intakt havbund udenfor byggegrube.
antatt 5 lm pr. m3
cu = min 50 kPa
utføres fra pram

lm 124.523 kr 250 kr 31.130.833

 1.1.1.11 Utgraving på indersiden av spuntkonstruksjon Total udgravnings volumen inkl. forurenet jord i byggegrube
Udstyr: Gravemaskine

m3 9.800 kr 300 kr 2.940.000

 1.1.1.12 Utgravning på utsiden av spuntkonstruksjon Total udgravnings volumen inkl. forurenet jord udenfor byggegrube
Udstyr: Gravemaskine

m3 - kr 0

 1.1.1.13 Sprengning Sprængning under vand inklusiv afgravning af sprængt klippemasse m3 - kr 0

 1.1.1.14 Deponering av forurensede masser antatt at de øverste 0,6m er forurenset, og må deponeres spesjelt m3 1.680 kr 1.500 kr 2.520.000

 1.1.1.15 Deponering av utgravde masser m3 8.120 kr 200 kr 1.624.000

 1.1.1.16 Fylling på utsiden av spuntkonstruksjon Tilfyldning på ydersiden af spuntkonstrukition inklusiv skråningsbeskyttelse m3 42.080 kr 150 kr 6.312.000

 1.1.2.1 Plasstøpt normalbetong Bunnplate: 25.7x1.0m2
Vegger, bredde i den nedre del av tverrsnittet, gjennomsnit: 0.8 m
Vegger,høyde i den nedre del av tverrsnittet: 8.5 m
Vegger, bredde i den øvre del av tverrsnittet, gjennomsnit: 0.55 m
Vegger, høyde, øvre del av tversnittet: 1.4 m
Lengde av rampe: 295 m

m3 8.560 kr 3.000 kr 25.678.800

 1.1.2.2 Armering Armeringsmengde estimert til120 kg/m3 betong. Tonn 1.027 kr 15.000 kr 15.407.280

 1.1.2.3 Vertikale anker Estimert lengde av anker:
anker lengde i fjell 5 m
bunnplate: 1 m
lengde i leire: 22 m
total lengde: 28 m

stk 104 kr 15.000 kr 1.560.000

 1.1.2.4 Ballastbetong Mengde av ballastbetong pr. løpemeter rampe, nedre del: 22.2 m3.
Mengde av ballastbetong pr. løpemeter rampe, øvre del: 13.3 m3.
Lengde av rampe: 295 meter

m3 4.746 kr 1.500 kr 7.119.000

 1.1.2.5 Tilbakefylling Tilbakefylling bredde: 1.5m på hver side av rampe
høyde, deep: 8.2 m
høyde, høy: 1.2 m
lengde av rampe: 210 m

m3 2.961 kr 150 kr 444.150

1.2.1.1 Spuntvegg Stålspunt, profil AZ18-700 S355GP, dobbeltprofiler med klemte låse samt låsetætning
Inklusiv bjergspyd
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 - kr 0

1.2.1.2 Spuntvegg Stålspunt, profil AZ36-700 S355GP, dobbeltprofiler med klemte låse samt låsetætning
Etablering og efterfølgende fjernelse
Inklusiv indmejslet spiss i berg
(mengde opgjort i plant areal)

m2 - kr 0

1.2.1.3 Spuntvegg Stålspunt, Rørprofil type RD270, t = 12,5 mm S355GP
Installeret 1-2 m i fjeldet
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 - kr 0

1.2.1.4 Spuntvegg Stålspunt, Rørprofil type RD500, t = 12,5 mm S355GP
Installeret 1-2 m i fjeldet
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 1.905 kr 9.000 kr 17.145.000

1.2.1.5 Anker Lineanker (8 liner á 0.6”), total længde 16 m forankret i bjerg
plasseret pr. 2,8 m
Inkl. stræk 2XUNP400 og ankerplate
Etablering og efterfølgende skjæring ved spunt

stk 54 kr 15.000 kr 810.000

1.2.1.6 Innvendig avstiving Indvendig afstivning bestående af:
- Stræk profil HE500B, S355GP
- Tværafstivning, profil Ø1200, t = 35 mm, l = 35/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  16500 kg/stk kr. 40,- pr kg.

stk 13 kr 660.000 kr 8.580.000

1.2.1.7 Innvendig avstiving Indvendig afstivning bestående af:
- Stræk profil HE280B, S355GP
- Tværafstivning, profil Ø850, t = 30 mm, l = 35/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  11400 kg/stk

stk - kr 0

1.2.1.8 Innvendig avstiving Indvendig afstivning bestående af:
- Stræk profil 2xHE800B, S355GP
- Tværafstivning, profil Ø1800, t = 35 mm, l = 35/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  30400 kg/stk kr. 40 pr. kg

stk 13 kr 1.216.000 kr 15.808.000

1.2.1 Temp. works

1.2. Cut&Cover sør

Undersjøisk tunnel Nøtterøy - Tønsberg, skisseprosjekt

1. Konstruksjon

1.1 rampe sør

1.1.1 Temp. Works

1.1.2 Perm. works
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1.2.1.9 K/S stabilisering K/S stabilisering af intakt havbund innenfor byggegrube.
antatt 5 lm pr. m3
cu = min 100 kPa
utføres fra pram

lm - kr 0

1.2.1.10 K/S stabilisering K/S stabilisering af intakt havbund udenfor byggegrube.
antatt 5 lm pr. m3
cu = min 50 kPa
utføres fra pram

lm 85.250 kr 250 kr 21.312.500

1.2.1.11 Utgraving på indersiden av spuntkonstruksjon Total udgravnings volumen inkl. forurenet jord i byggegrube
Udstyr: Gravemaskine

m3 10.500 kr 300 kr 3.150.000

1.2.1.12 Utgravning på utsiden av spuntkonstruksjon Total udgravnings volumen inkl. forurenet jord udenfor byggegrube
Udstyr: Gravemaskine

m3 - kr 150 kr 0

1.2.1.13 Sprengning Sprængning under vand inklusiv afgravning af sprængt klippemasse m3 - kr 0

1.2.1.14 Deponering av forurensede masser antatt at de øverste 0,6m er forurenset, og må deponeres spesjelt m3 1.050 kr 1.500 kr 1.575.000

1.2.1.15 Deponering av utgravde masser m3 9.450 kr 200 kr 1.890.000

1.2.1.16 Fylling på utsiden av spuntkonstruksjon Tilfyldning på ydersiden af spuntkonstrukition inklusiv skråningsbeskyttelse m3 9.038 kr 150 kr 1.355.719

1.2.2.1 Plasstøpt normalbetong Betong per løpemeter cut and cover tunnel: 68.3 m3.
Lengde cut and cover tunnel: 45 meter

m3 4.235 kr 3.000 kr 12.703.500

1.2.2.2 Armering Armeringsmengde estimert til160 kg pr. m3 betong. tonn 678 kr 15.000 kr 10.162.800

1.2.2.3 Vertikale anker stk - kr 0

1.2.2.4 Ballastbetong Betong pr. løpemeter cut and cover tunnel: 13 m3.
Lengde cut and cover tunnel: 45 meter

m3 815 kr 1.500 kr 1.221.750

1.2.2.5 Utgraving m3 kr 0

1.2.2.6 Tilbakefylling m3 kr 0

1.2.3 Perm. Work Sump

1.2.3.1 Plasstøpt normalbetong Betongmengde estimert på følgende basis:
  * bredde tunnelelement: 29,7 meter (eksklusiv tå)
  * Lengde sump: 10 m
  * høyde sump: 2.2 m
  * tunnelelement - betongtykkelse: 1 m

m3 472 kr 3.000 kr 1.415.040

1.2.3.2 Armering Armeringsmengde estimert til160 kg/m3 betong. tonn 75 kr 15.000 kr 1.132.032

1.2.3.3 Ballastbetong Mengde av ballastbetong estimert til 20% av mengde av konstruksjonbetong m3 94 kr 1.500 kr 141.504

1.2.4 Perm. Work building

1.2.4.1 Plasstøpt normalbetong Betongmengde estimert på følgende basis:
  * portal byggning bredde: 15 meter
  * lengde portal byggning: 13 m
  * høyde portal byggning: 7 m
  * tunnelelement - betongtykkelse: 0.7 m

m3 547 kr 3.000 kr 1.642.200

1.2.4.2 Armering Armeringsmengde estimert til160 kg/m3 betong. tonn 88 kr 15.000 kr 1.313.760

1.3.1.1 Muddring Total utgraving volumen incl. forurenset jord
utgraving utstyr: Bucket dredger

m3 212.656 kr 200 kr 42.531.120

1.3.1.2 Sprengning overside fjell under utgraving level. Ingen spregning krevd for veglinje 12200 m3 16.028 kr 250 kr 4.007.100

1.3.1.3 K/S stabilisering Ingen K/S stabilisering krevd lm - kr 0

1.3.1.4 Deponering av forurensede masser Assumed that the upper 60cm of the utgraving works needs to be treated. m3 20.384 kr 1.500 kr 30.575.850

1.3.1.5 Deponering av utgravde masser m3 192.272 kr 200 kr 38.454.340

1.3.1.6 Leie av tørdock Tørr Dock Hanøytangen (Bergen, Norway):
leie: inntill 6 måneder: 17.000,- NOK/ Day
leie: etter 6 måneder: 21.000,- NOK/ Day (630.000,- NOK/måneder)
periode: 21måneder

opplagring av inntil 3 elementer
periode 12 måneder.

RS 1 kr 14.000.000 kr 14.000.000

1.3.1.8 Installasjon og nedtagning av endeskott
Skot i trafikkløp: 58 m2
Skott for enden av C&C tunnel: 39 m2
5 tunnel elementer

stk 36 kr 592.000 kr 21.312.000

1.3.1.9 Vann-Ballasttanker Installasjon og demontering av vann ballast tanke.
4 vann ballast tanke i hver tunnel element
  *i trafikkløp: 3 tanke, hver tank 19 m lang, 9 m bred, 5.5 m høy
  * i C&C tunnele: 3 tanke, hver tank 19 m lang, 3 m bred, 5.5 m høy
5 tunnel elementer

stk 36 kr 390.000 kr 14.040.000

1.3.1.10 Etterspenning 16 stk per tunnel element.
etter nedsenkning skjæres spennkabel.

m 9.280 kr 1.000 kr 9.280.000

1.3.1.11 Transport Vinsjing og tranport til opplagringplass (5 elementer)
- Forberedelsesarbeider
- Mobilisering slepebåt
- 4 slepebåter (10t/tunnelelement)

RS 1 kr 20.000.000 kr 20.000.000

1.3.1.12 Senkeprosess
'- forberedelser
- midlertidige ankre  (~17)
- mobilisering og demobilisering mannskap

'- Dykkere og utstyr
- 4 slepebåter
- 31p mannskap
- Survey systemer og utstyr

varighet  ~12h/ element (excl. demobilistation)

demobilisering
'- Dykkere og utstyr
- 7p mannskap
varighet 1 day

RS 1 kr 45.000.000 kr 45.000.000

1.3.2.1 Plasstøpt normalbetong Mengde av konstruksjonebetong pr. løpemeter senketunnel: 94.1 m3.
Lengde senketunnel : 580 meter

m3 45.168 kr 3.000 kr 135.504.000

1.3.2.2 Armering Armeringsmengde estimert til150 kg/m3 betong. tonn 6.775 kr 15.000 kr 101.628.000

1.3.2.3 Ballastbetong Gradvis plassering av ballastbetong og fjernelse av vann ballast tanke
Mengde ballastbetong pr. løpemeter senketunnel: 18.1 m3.
Lengde senketunnel : 580 meter

m3 10.498 kr 1.500 kr 15.747.000

1.3.2.4 Fiberduk / geotekstil Montering geotekstil
Antatt 4m på hver side av tunnelelement
bredde tunnelelement: 30.7 meter
lengde senketunnel: 580 meter

m2 22.446 kr 50 kr 1.122.300

1.3.2.5 Fundament for tunnel Pukkpute plasseres i tunnel trau og i bunn av cofferdam
Antatt at pukkpute strekker seg 2m ut på hver side av tunnelelementet
Høyde av pukkpute: 0.8 m
bredde tunnelelement: 30.7 meter
Lengde senketunnel : 580 meter

m2 20.126 kr 1.000 kr 20.126.000

1.3.2.6 Tilbakefylling velgradert grus og/eller knust sprengstein
utstyr: Grab on barge og/eller backhoe dredger

m3 78.865 kr 250 kr 19.716.325

1.2.2 Perm. Works

1.3 Senketunnel

1.3.1 Temp. works

1.3.2 Perm. works
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1.3.2.7 Byskyttelseslag av stein Stenbeskyttelseslag plasseres på tunnelelementerne, på den del der tunnelen er anlagt i trau. I
delerne med cofferdam, plasseres beskyttelseslaget etter støttevegger mv er fjernet, og tilfylling
på siderne av tunnelelementerne er utført
Høyde av stenbeskyttelseslag: 1.0 meter
Laget har en utbredelse på 15m på hver side av tunnelen
bredde tunnel element: 22.2 meter
Lengde senketunnel: 580 meter

m3 34.626 kr 150 kr 5.193.900

1.3.2.8 Segmentfuger - installasjon og injisering av gummi pakninger og andre pakninger
Antall "immersion joints": 6

lm 450 kr 43.000 kr 19.350.000

1.3.2.9 Segmentfuger - installasjon og injisering av gummi pakninger og andre pakninger
Antall segment fuger: 4 per tunnel element
Antall tunnel elementer: 6
Lengde segmentfuge: 75 meter

lm 1.800 kr 3.200 kr 5.760.000

1.3.2.10 Closure joint consist among others of under water installation of struts (or wedges) between the
two elementer, installation removal of closure panels, casting of the infill structural concrete.

RS 1 kr 13.000.000 kr 13.000.000

1.3.2.11 På øst side av farled, anlegges støtputer for skip.
Støtpute øat:
  * høyde: 8 m
  * bredde: 50 m
  * lengde: 75 m
  * gradient: 1 in 3
Støtpute vest:
  * høyde: 5 m
  * bredde: 50 m
  * lengde: 85 m
  * gradient: 1 in 3

m3 43.605 kr 200 kr 8.720.939

1.3.3  Temp. Cofferdam

1.3.3.1 Muddring Total utgraving volumen incl. forurenset jord
utgraving utstyr: Grab on barge and/or backhoe dredger

m3 119.358 kr 200 kr 23.871.680

1.3.3.2 K\C-stabilisering Dypde: 8m under utgravingsnivå
K/S: 4,65m1/m3

lm 412.920 kr 250 kr 103.230.000

1.3.3.3 Spunting og avstiving i senkebrønn spunt: Arcelor AZ18-700 lg. 27m - total lengde 600m
avstivning: D850, t=30mm each 7m =32 pc, lg 37m
Rørspunt: Ruuki RD 270, t12,5 lg 27m - 14pc

RS 1 kr 115.331.468 kr 115.331.468

1.3.3.4 Deponering av forurensede masser m3 10.235 kr 1.500 kr 15.352.170

1.3.3.5 Deponering av utgravde masser m3 109.124 kr 200 kr 21.824.740

1.3.3.6 Tilbakefylling Material: well graded gravel and/or crushed rock materials
utstyr: Grab on barge and/or backhoe dredger

m3 82.892 kr 150 kr 12.433.725

1.4.1.1 Spuntvegg Stålspunt, profil AZ18-700 S355GP, dobbeltprofiler med klemte låse samt låsetætning
Inklusiv bjergspyd type
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 - kr 0

1.4.1.2 Spuntvegg Stålspunt, profil AZ36-700 S355GP, dobbeltprofiler med klemte låse samt låsetætning
Inklusiv bjergspyd type
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 2.295 kr 3.000 kr 6.885.000

1.4.1.3 Spuntvegg Stålspunt, Rørprofil type RD270, t = 12,5 mm S355GP
Installeret 1-2 m i fjeldet
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 - kr 0

1.4.1.4 Spuntvegg Stålspunt, Rørprofil type RD500, t = 12,5 mm S355GP
Installeret 1-2 m i fjeldet
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 - kr 0

1.4.1.5 Anker Lineanker (8 liner á 0.6”), total længde  forankret i bjerg
plasseret pr. 2,8 m
Inkl. stræk 2XUNP400 og ankerplate
Etablering og efterfølgende skjæring ved spunt

stk - kr 0

1.4.1.6 Innvendig avstiving Indvendig afstivning bestående af:
- Stræk profil HE500B, S355GP
- Tværafstivning, profil Ø1200, t = 35 mm, l = 35/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  16500 kg/stk 40 kr/kg

stk 21 kr 660.000 kr 13.860.000

1.4.1.7 Innvendig avstiving Indvendig afstivning bestående af:
- Stræk profil HE280B, S355GP
- Tværafstivning, profil Ø850, t = 30 mm, l = 35/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  11400 kg/stk 40 kr/kg

stk - kr 0

1.4.1.8 Innvendig avstiving Indvendig afstivning bestående af:
- Stræk profil 2xHE800B, S355GP
- Tværafstivning, profil Ø1800, t = 35 mm, l = 35/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  30400 kg/stk 40 kr/kg

stk 21 kr 1.216.000 kr 25.536.000

1.4.1.9 K/S stabilisering K/S stabilisering af intakt havbund innenfor byggegrube.
antatt 5 lm pr. m3
cu = min 100 kPa
utføres fra pram

lm 105.000 kr 250 kr 26.250.000

1.4.1.10 K/S stabilisering K/S stabilisering af intakt havbund udenfor byggegrube.
antatt 5 lm pr. m3
cu = min 50 kPa
utføres fra pram

lm 197.625 kr 250 kr 49.406.250

1.4.1.11 Utgraving på indersiden av spuntkonstruksjon Total udgravnings volumen inkl. forurenet jord i byggegrube
Udstyr: Gravemaskine

m3 15.750 kr 300 kr 4.725.000

1.4.1.12 Utgravning på utsiden av spuntkonstruksjon Total udgravnings volumen inkl. forurenet jord udenfor byggegrube
Udstyr: Gravemaskine

m3 - kr 0

1.4.1.13 Sprengning Sprængning under vand inklusiv afgravning af sprængt klippemasse m3 - kr 0

1.4.1.14 Deponering av forurensede masser antatt at de øverste 0,6m er forurenset, og må deponeres spesjelt m3 1.050 kr 1.500 kr 1.575.000

1.4.1.15 Deponering av utgravde masser m3 14.700 kr 200 kr 2.940.000

1.4.1.16 Fylling på utsiden av spuntkonstruksjon Tilfyldning på ydersiden af spuntkonstrukition inklusiv skråningsbeskyttelse m3 3.803 kr 150 kr 570.469

1.4.2.1 Plasstøpt normalbetong Betong per løpemeter cut and cover tunnel: 94.1 m3.
Lengde cut and cover tunnel: 45 meter

m3 4.235 kr 3.000 kr 12.703.500

1.4.2.2 Armering Armeringsmengde estimert til160 kg/m3 betong. tonn 678 kr 15.000 kr 10.162.800

1.4.2.3 Vertikale anker Ingen trekkankre i cut and cover delen stk - kr 0

1.4.2.4 Ballastbetong Betong pr. løpemeter cut and cover tunnel: 18.1 m3.
Lengde cut and cover tunnel: 45 meter

m3 815 kr 1.500 kr 1.221.750

1.4.2.5 Utgraving m3 kr 0

1.4.2.6 Tilbakefylling m3 kr 0

1.4.3 Perm. Work sump

1.4.3.1 Plasstøpt normalbetong Betongmengde estimert på følgende basis:
  * bredde tunnelelement: 29.7 meter
  * Lengde sump: 10 m
  * høyde sump: 2.2 m
  * tunnelelement - betongtykkelse: 1 m

m3 472 kr 3.000 kr 1.415.040

1.4.3.2 Armering Armeringsmengde estimert til160 kg/m3 betong. tonn 75 kr 15.000 kr 1.132.032

1.4 Cut&Cover nord

1.4.1 Temp. works

1.4.2 Perm. Works
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1.4.3.3 Ballastbetong Mengde av ballastbetong estimert til 20% av mengde av konstruksjonbetong m3 94 kr 1.500 kr 141.504

1.4.4 Perm. Work Building

1.4.4.1 Plasstøpt normalbetong Betongmengde estimert på følgende basis:
  * building bredde: 15 meter
  * Lengde building: 13 m
  * høyde building: 7 m
  * tunnelelement - betongtykkelse: 0.7 m

m3 547 kr 3.000 kr 1.642.200

1.4.4.2 Armering Armeringsmengde estimert til160 kg/m3 betong. tonn 88 kr 15.000 kr 1.313.760

1.5.1.1 Spuntvegg Stålspunt, profil AZ18-700 S355GP, dobbeltprofiler med klemte låse samt låsetætning
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 1.857 kr 3.000 kr 5.571.000

1.5.1.2 Spuntvegg Stålspunt, profil AZ36-700 S355GP, dobbeltprofiler med klemte låse samt låsetætning
Inklusiv bjergspyd type
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 680 kr 3.500 kr 2.380.000

1.5.1.3 Spuntvegg Stålspunt, Rørprofil type RD270, t = 12,5 mm S355GP
Installeret 1-2 m i fjeldet
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 - kr 0

1.5.1.4 Spuntvegg Stålspunt, Rørprofil type RD500, t = 12,5 mm S355GP
Installeret 1-2 m i fjeldet
Etablering og efterfølgende fjernelse
(mengde opgjort i plant areal)

m2 - kr 0

1.5.1.5 Anker Lineanker (8 liner á 0.6”), total længde  forankret i bjerg
plasseret pr. 2,8 m
Inkl. stræk 2XUNP400 og ankerplate
Etablering og efterfølgende skjæring ved spunt

stk - kr 0

1.5.1.6 Innvendig avstiving Indvendig afstivning bestående af:
- Stræk profil HE500B, S355GP
- Tværafstivning, profil Ø1200, t = 35 mm, l = 35/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  16500 kg/stk kr. 40 pr kg

stk 38 kr 660.000 kr 25.080.000

1.5.1.7 Innvendig avstiving Indvendig afstivning bestående af:
- Stræk profil HE280B, S355GP
- Tværafstivning, profil Ø850, t = 30 mm, l = 35/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  11400 kg/stk  kr. 40 pr kg

stk 20 kr 456.000 kr 9.120.000

1.5.1.8 Innvendig avstiving Indvendig afstivning bestående af:
- Stræk profil 2xHE800B, S355GP
- Tværafstivning, profil Ø1800, t = 35 mm, l = 35/2 m pr. 7m, S355GP
Total stålforbruk:  30400 kg/stk

stk - kr 0

1.5.1.9 K/S stabilisering K/S stabilisering af intakt havbund innenfor byggegrube.
antatt 5 lm pr. m3
cu = min 100 kPa
utføres fra pram

lm 147.000 kr 250 kr 36.750.000

1.5.1.10 K/S stabilisering K/S stabilisering af intakt havbund udenfor byggegrube.
antatt 5 lm pr. m3
cu = min 50 kPa
utføres fra pram

lm 156.800 kr 250 kr 39.200.000

1.5.1.11 Utgraving på indersiden av spuntkonstruksjon Total udgravnings volumen inkl. forurenet jord i byggegrube
Udstyr: Gravemaskine

m3 27.300 kr 300 kr 8.190.000

1.5.1.12 Utgravning på utsiden av spuntkonstruksjon Total udgravnings volumen inkl. forurenet jord udenfor byggegrube
Udstyr: Gravemaskine

m3 560 kr 150 kr 84.000

1.5.1.13 Sprengning Sprængning under vand inklusiv afgravning af sprængt klippemasse m3 - kr 0

1.5.1.14 Deponering av forurensede masser antatt at de øverste 0,6m er forurenset, og må deponeres spesjelt m3 3.330 kr 1.500 kr 4.995.000

1.5.1.15 Deponering av utgravde masser m3 23.970 kr 200 kr 4.794.000

1.5.1.16 Fylling på utsiden av spuntkonstruksjon Tilfyldning på ydersiden af spuntkonstrukition inklusiv skråningsbeskyttelse m3 108 kr 150 kr 16.125

1.5.2.1 Plasstøpt normalbetong Bunnplate: 32.7x1.0m2
Vegger, bredde i den nedre del av tverrsnittet, gjennomsnit: 0.8 m
Vegger,høyde i den nedre del av tverrsnittet: 8.5 m
Vegger, bredde i den øvre del av tverrsnittet, gjennomsnit: 0.6 m
Vegger, høyde, øvre del av tversnittet: 2,5 m
Lengde av rampe: 120 m

m3 4.834 kr 3.000 kr 14.500.800

1.5.2.2 Armering Armeringsmengde estimert til120 kg/m3 betong. Tonn 580 kr 15.000 kr 8.700.480

1.5.2.3 Vertikale anker Estimert lengde av anker:
anker lengde i fjell 5 m
bunnplate: 1 m
lengde i leire: 8 m
total lengde: 14 m

stk 76 kr 15.000 kr 1.140.000

1.5.2.4 Ballastbetong Mengde av ballastbetong pr. løpemeter rampe, deep: 27,1 m3.
Mengde av ballastbetong pr. løpemeter rampe, høy: 18,1 m3.
lengde av rampe: 120 meter

m3 2.712 kr 1.500 kr 4.068.000

1.5.2.5 Tilbakefylling Tilbakefylling bredde: 1.5m på hver side av rampe
høyde, i den dype del, gjennomsnit: 8.3 m
høyde, i den grunne del, gjennomsnit: 2.2 m
lengde av rampe: 120 m

m3 1.692 kr 150 kr 253.800

 2.1.1 Drenssystem Drenering inkl rør mv
In each traffic tube one drainage system is present on one side of the veg.
Ét dreneringssystem for G/S veg
Lengde av rampe on sør side: 210 m
Lengde av rampe on nord side: 120 m
Lengde of each c&c: 45 m

lm 1.260 kr 3.000 kr 3.780.000

 2.1.2 EL.-installasjoner Electrical equipment consits of lighting, ITV and høyde detection on each rampe. RS 1 kr 8.000.000 kr 8.000.000

 2.1.3 Skilting RS - kr 0

 2.2.1 Drenssystem Drenering inkl rør mv
On each side of the veg a drainage system is present.
Lengde senketunnel on alignment 16730: 580 m

lm 1.160 kr 3.000 kr 3.480.000

 2.2.2 EL.-installasjoner Electrical equipment consits of lighting, ITV, emergency panels (in each tunnel element 2 panels; 1
panel on each side of the veg) and radiokringkastning in the traffic tube.

RS 1 kr 15.000.000 kr 15.000.000

 2.3.1 Drenssystem Drenering inkl rør mv
Ét dreneringssystem for G/S veg
Lengde senketunnel: 580 m

lm 580 kr 3.000 kr 1.740.000

 2.3.2 Sprinkleranlegg Brannslokkesystem, alle installasjoner, kabler og rør der forbindes til nødstasjoner RS 1 kr 500.000 kr 500.000

 2.3.3 EL.-installasjoner Elektrisk utstyr til lys, ITV, fordelere, radiokringkasting. Inkl. trekkrør, kabler mv, også i G/S løp RS 1 kr 5.000.000 kr 5.000.000

 2.3.4 Ventilasjon Ventilasjon i G/S tunnel, inkl. avtrekkssystem, i hele tunnelens lengde RS 1 kr 10.000.000 kr 10.000.000

 2.4.1 Pumper Sumper i hver cut and cover tunnel, samt i senketunnelens dypdepunkt
Hver sump inneholder 3 pumper
Antall av sumper: 3

stk 9 kr 200.000 kr 1.800.000

2.1 ramper

2.2 Tunnel

2.3 G/s-tunnel

2.4 Basseng

2 Installasjoner

1.5 rampe nord

1.5.1 Temp. works

1.5.2 Perm. Works
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 2.4.2 Installasjoner Installasjoner for pumper
Antall av sumper: 3

RS 3 kr 300.000 kr 900.000

 2.5.1 Ventilasjon Vifter installeres i hver teknikk byggning til avtrekk stk 4 kr 500.000 kr 2.000.000

 2.5.2 El. forsyning I hver teknikk byggning installeres UPS (Uninterrupted Power Supply) systemet for tunnelen RS 2 kr 300.000 kr 600.000

 2.5.3 Belysning Belysning og trapper i teknikk byggning RS 2 kr 300.000 kr 600.000

 3.1.1 Overflatebehandling vegger
øst rampe:
  * max høyde over vegbane: 7.9 m
  * min høyde over vegbane: 0.8 m
  * lengde rampe: 210 m
  * Antall av vegger: 2
vest rampe:
  * max høyde over vegbane: 7.9 m
  * min høyde over vegbane: 1.5 m
  * lengde rampe: 120 m
  * Antall av vegger: 2

m2 3.675 kr 200 kr 735.000

 3.1.2 Bankett/fortau Vegoppbygging På travfic lane has a bredde of: 9,5 m (2 times 4.75 m)
Vegoppbygging På G/S bane: 6.5 m
lengde øst rampe: 210 m
lengde vest rampe: 120 m

lm 330 kr 4.000 kr 1.320.000

 3.2.1 Brannbeskyttende material Brannisolering på underside av tunneltak, og den øverste del av vegger
bredde trafikkløp: 12.7 m
Antall av vegger med brannisolering: 2
lengde tunnel: 580 m (490 m senketunnel og 90 m c&c)

m2 15.678 kr 500 kr 7.839.000

 3.2.2 Overflatebehandling vegger
  * høyde over vegbane: 4 m
  * lengde tunnel: 670 m (580 m senketunnel and 90 m c&c)
  * number of vegger: 4 (one on each side of the veg in each traffic tube)

m2 10.720 kr 200 kr 2.144.000

 3.2.3 Bankett/fortau Vegoppbygging På traffic lane has a bredde of: 15 m (7.5 m per traffic tube)
Lengde tunnel: 670 m (580 m senketunnel and 90 m c&c)

lm 670 kr 4.000 kr 2.680.000

 3.3.1 Senket himling Senket himling er antatt for å skjule installasjoner.   approximately 0.8 meter.
bredde G/S tunnel: 6.5 m
Lengde tunnel: 670 m (580 m senketunnel og 90 m c&c)

m2 4.355 kr 2.500 kr 10.887.500

 3.3.2 Brannbeskyttende material I G/S løp er ikke antatt brannisolasjon m2 - kr 0

 3.3.3 Overflatebehandling vegger
Tunnel på hver side:
  * høyde above Vegoppbygging level: 3 m
  * lengde tunnel: 670 m (580 m senketunnel og 90 m c&c)
  * Antall av vegger: 2

m2 4.020 kr 200 kr 804.000

 3.3.4 Bankett/fortau Vegoppbygging På cycle lane and pedestrian lane has a total bredde of: 6.5 m (equal to bredde of
the p&c tunnel)
Lengde tunnel: 670 m (580 m senketunnel and 90 m c&c)

lm 670 kr 4.000 kr 2.680.000

 3.3.5 Oppfylling under gangbane G/S bane heves maksimalt 1,3 m
lengde tunnel: 670 m (580 m senketunnel og 90 m c&c)

m3 871 kr 250 kr 217.750

 3.4.1 Overflatebehandling vegger inv. Overflatebehandling på innsiden av teknikk/portal byggning er antatt
bredde portal byggning: 15 m
Lengde portal byggning: 13 m
høyde vegger: 4.5 m
Antall av portal byggning: 2

m2 504 kr 200 kr 100.800

 3.4.2 Overflatebehandling vegger utv. Overflatebehandling på utsiden av teknikk/portal byggning er antatt
bredde portal byggning: 15 m
Lengde portal byggning: 13 m
høyde vegger: 4 m
Antall av portal byggning: 2

m2 448 kr 100 kr 44.800

 3.4.3 Hevet gulv A raised floor over the entire portal byggning areal is considered.
portal byggning areal: 200 m2
Antall av portal byggning: 2

m2 400 kr 1.500 kr 600.000

 3.4.4 Senket himling Senket himling i hele byggningen er antatt
portal byggning areal: 200 m2
Antall av portal byggning: 2

m2 400 kr 2.500 kr 1.000.000

 3.4.5 Trapper Trapper til offentlig bruk er antatt i portal byggningerne.
lengde public stairs: 12 m
Lengde strairs in technical portal byggning: 6.5 m
Antall av portal byggning: 2

lm 37 kr 5.000 kr 185.000

Pris uten rigg kr 1.501.531.385

Påslag rigg 30% 1 kr 450.459.416 kr 450.459.416

Sum kr 1.951.990.801

NB! Pris er Entreprisekostnad uten påslag for usikkerhet, byggherrekostnader og mva.

3.1 ramper

3.2 Tunnel

3.3 G/s-tunnel

3.4 Bygninger

2.5 Bygninger \ tekniske installasjoner

3. Komplettering
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1. Objective
This note considers the temporary slope stability of the excavation
trench prior placement of the tunnels sections for the fixed link
Nøtterøy-Tønsberg.

It is assumed that no ground improvement will be utilized, thus
intact soil properties of the sub soil will be used in the stability
calculations of the trench.

The stability calculations is carried out using an upper bound
solution and the DLO method (Discrete Optimization Method) by
utilizing the numerical program Limit:State:Geo in which is it non-
circular failure mechanism can be utilized automatically by
optimization of internal dissipated internal work, i.e. upper bound
solutions. Thus the calculation is preliminary calculations.

2. Geotechnical parameter
The subsoil in the inlet is dominated by very soft soil deposit.

Reference strength parameters have been provided in doc.
1100024966-381347739-113, ref. /1/.

The strength parameters given are valid as intact strength and can
be applied for unloading as well without reduction, i.e. initial
strengths are used in all stages taken for initial geometry sittting on
the seabed.

2.1 Shear strength – total stress analysis
Following characteristic strength parameters is ultilized in the
analysis:

(Direct shear failure strength)
Su

D = 5 kPa from level  +- 0m
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The total shear strength is increasing linearly to Su
D = 10kPa at level -13m.

Su
D (z)= 10 kPa is assumed constant in between level -13m og -20m.

Su
D (z) = 10kPa + 1.4 kPa/m from level -20m and below the total shear strength increase

linearly to finite depth.

The relationship to active and passive shear strength is given as:

(Active failure strength)
Su

A = 1.5 x Su
D

(Passive failure strength)
Su

P = 0.5 x Su
D

3. Safety
The total stress analysis is carried out in accordance with ref. /2/. The requirement to the
stability is evaluated to be min. m = 1,4 (= FoS) for total stress analysis.

Figure 3-1: Safety for total stress analysis acc. to

4. Analysis
Three different geometry cases are investigated to define min. slope for a free trench
excavation below original seabed.

Case A - Excavation trench of 10 meter below seabed
Case B - Excavation trench of 7 meter below seabed
Case C - Excavation trench of 4 meter below seabed

The applied characteristic strength parameters, acc. to section 2.1, have been iteratively
defined to the geometry and modified acc. to the failure mechanism derived. The geometry
and applied strengths (for FoS =1.4) is shown in the following sections.

The calculation have been performed using the Factorized Material Strength Method, thus
the FoS is comparable to the required safety on the material.
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Case A

Figure 4-1: LSG model for H = 10 meter trench with slope 1:9

Figure 4-2 Applied total strengths (failure dependent)

Case B

Figure 4-3: LSG model for H = 7 meter trench with slope 1:8

Figure 4-4: Applied total strengths (failure dependent)
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Case C

Figure 4-5: LSG model for H = 4 meter trench with slope 1:1

Figure 4-6: Applied total strengths (failure dependent)

4.1 Results of analysis

4.1.1 Case A.
The min. slope to obtain the baseline safety of m = 1.4 in the total stress analysis is 1:9.
The corresponding failure mechanism is shown in Figure 4-7.

Figure 4-7: Total stress analysis – case B. H = 10meter, slope 1:9. FoS = 1.40

4.1.2 Case B.
The min. slope to obtain the baseline safety of m = 1.4 in the total stress analysis is 1:8.
The corresponding failure mechanism is shown in Figure 4-8.

Figure 4-8: Total stress analysis – case B. H = 7meter, slope 1:8. FoS = 1.44
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4.1.3 Case C
The min. slope to obtain the baseline safety of min. m = 1.4 in the total stress analysis is
1:1. The corresponding failure mechanism is shown in Figure 4-9.

Figure 4-9: Total stress analysis – case B. H = 4meter, slope 1:1. FoS = 1.48

4.1.4 Summery
A summary of the calculations in LSG is pictured in with FoS = m = 1.4 as baseline
reference for min. safety.

Figure 4-10: Factor of safety in total stress case as function of slope inclination for solution A, B and C.

For solution A and B a slope of approx. 1:6 to 1:8 may be expected for excavation depths
for trenching assuming a factor of factor on the characteristically total strength properties.

An effective stress analysis hasn’t been investigated at this stage.
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