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1 Forord 
Denne fagrapporten er utarbeidet som en del av reguleringsarbeidet for "Ny fastlandsforbindelse fra 
Færder". Rapporten tar for seg temaet anleggsgjennomføring. Fagansvarlig for anleggsgjennomføring har 
vært Hallgeir Nordahl. 

Tiltakshaver og ansvarlig for planarbeidet er Vestfold og Telemark fylkeskommune. Tiltakshavers 
prosjektleder har vært Nils Brandt, mens Olav Eriksen har vært oppdragsleder hos COWI. 

 

Januar 2023 
Oslo  
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2 Innledning 

2.1 Bakgrunn og målsetting 

Dagens eneste fastlandsforbindelse for Nøtterøy og Tjøme, med ca. 30 000 innbyggere, er Kanalbrua i 
Tønsberg sentrum. I 2009 ba fylkeskommune og kommunene i området om en konseptvalgutredning 
(KVU) av helhetlige transportløsninger for Tønsberg-området. Bakgrunnen for anmodningen var uro over 
et overbelastet veinett, dårlig fremkommelighet for kollektivtrafikk, belastning av bymiljø og sårbar 
forbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet.  

En ny fastlandsforbindelse skal legge til rette for at trafikk fra Smidsrødveien, Kirkeveien og Ramdal/ 
Kaldnes får en alternativ trase til fastlandet uten bruk av Kanalbrua. En ny forbindelse skal dekke 
behovet for en effektiv, robust og samfunnsikker fastlandsforbindelse, og håndtere trafikkøkningen fra 
forventet befolkningsvekst på en miljøvennlig måte. 

Ny fastlandsforbindelse fra Færder er et delprosjekt i Bypakke Tønsberg-regionen. Bypakken skal løse 
oppgaven om et helhetlig transportsystem for Tønsberg. Interkommunal "Kommunedelplan for ny 
fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme" ble vedtatt i mars 2019, og denne detaljreguleringsplanen 
følger opp kommunedelplanen. 

2.2 Kort beskrivelse av tiltaket 

2.3 Kort beskrivelse av tiltaket 

Tiltaket er vist i oversiktskart i figur 2-1 og i snitt i figur 2-2 og består av en veistrekning på ca. 5,75 km 
mellom Smidsrødveien og Semslinna. I Færder kommune starter prosjektet i øst med en ny to-felts 
tverrforbindelse mellom Smidsrødveien og Kirkeveien på Kolberg. Videre fortsetter forbindelsen i en ca 
1,9 km lang to-felts tunnel under Teieskogen og kommer ut i dagen ved Ramdal/Munkerekka. Videre 
fram til Semslinna er forbindelsen fire-felts vei.  

Fra Ramdal går forbindelsen inn i tunnel under Rambergåsen og videre ut på en hengebro over 
Vestfjorden over til Smørberg i Tønsberg kommune. Fra Smørberg går forbindelsen i tunnel under 
Hogsnesåsen og kommer ut i bunnen av Hogsnesbakken. Herfra følger den dagens fv. 303 frem til 
påkobling mot Semslinna ved Jarlsberg travbane. 

Den nye veien dimensjoneres som "Kapasitetssterk veg" vei etter avsnitt 2.9 i Veg- og gateutforming 
(N100 fra 2021) som gjelder kapasitetssterke veger/gater med fartsgrense 60 km/t. Kryssene planlegges 
som rundkjøringer, og strekningene mellom kryssene vurderes for hastighet mellom 40 og 70 km/t. 
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Figur 2-1: Oversiktskart over traseen. 

 

 

Figur 2-2: Snitt av traseen (fra KDP). 
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3 Anleggsgjennomføring, parsellinndeling 

I beskrivelse av anleggsgjennomføring er prosjektet delt inn i følgende strekninger: 
 
1. Dagsone Kolberg, inkl. forskjæringer og tunnelportaler på østsiden, pr. 0 – 673 
2. Dagsone Ramdal, inkl. forskjæringer og tunnelportaler, pr. 2493 – 2717 
3. Færderbrua, pr. 2963 - 3575 
4. Dagsone Smørberg, inkl. forskjæringer og tunnelportaler på østsiden, pr. 3575 – 3992 
5. Dagsone Jarlsberg, inkl. forskjæringer og tunnelportaler på vestsiden, pr. 4958 

For de nevnte strekninger omtales aktuelle anleggstekniske forhold likt for dagsonene. En del temaer 
omtales ikke parsellvis, men for hele prosjektet samlet, dette er: 

› Generelt om faseplaner, trafikkavvikling, trafikksikkerhet etc. 

› Håndtering av anleggsvann 

› Samlet masseoversikt 

› Nødvendig anleggsbelte 

› Støy, støv og vibrasjoner forårsaket av anleggsdriften 

› Faren for spredning av fremmede arter 

› Nærføring til verdifulle natur- og kulturmiljøforekomster 

› Konsekvenser for friluftslivet i anleggsfasen 
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4 Generelt om faseplaner, trafikkavvikling, trafikksikkerhet etc. 

Det er, som teknisk underlag, for reguleringsplanen ikke utarbeidet detaljerte faseplaner. 
Reguleringsplanen skal gi hjemmel for å ta i bruk arealer til bygging av prosjektet, enten permanent eller 
midlertidig og i den forbindelse er det viktig å ha kontroll på hvilke arealer det i praksis blir nødvendig å 
anvende.  

Når det gjelder de konkrete fase-/gjennomføringsplanene for hvert enkelt geografiske sted i prosjektet, 
vil de bli utarbeidet som en del av byggeplanleggingen og gjennomføringsfasen. Krav til utarbeidelse og å 
sørge for godkjenning av detaljerte faseplaner, vil bli stilt i teknisk beskrivelse i en 
utførelsesentreprisekontrakt eller i kravspesifikasjonen dersom det blir en totalentreprise. Hvordan 
entreprenørene ønsker å gjennomføre anlegget vil variere og spesielt i en totalentreprise vil 
faseplanlegging absolutt være et konkurransemoment. 

I reguleringsplanen sikres ivaretakelsen av disse kravene gjennom planbestemmelser som fastslår at de 
detaljerte planene skal utarbeides før anleggsstart, og skal godkjennes av veieier. Det stilles blant annet 
krav til følgende: 

› Det skal utarbeides en plan for hvordan trafikksikkerhet ivaretas for gående, syklende og bilister 

som blir berørt av anlegget og anleggstrafikken.  

› Fylkesveier med ÅDT ≥ 9000, skal til enhver tid være åpen for trafikk i begge retninger. 

› Det skal utarbeides en faseplan som viser hvordan trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle 
trafikantgrupper sikres gjennom hele anleggsperioden. Faseplanen skal også inneholde beskrivelse 
og føringer for omlegging av berørte fylkesveier. 

› Det skal sikres adkomst til alle berørte eiendommer i anleggsfasen.  

› Alle midlertidige adkomster og kryss skal dimensjoneres i tråd med gjeldende vegnormaler. 

› Ved nærføring av vei mot verneverdig bebyggelse bør det gjøres nødvendige tilpasninger som kan 
opprettholde og ivareta det opprinnelige visuelle inntrykket kulturminnet/-miljøet har hatt i sin 
opprinnelige situasjon. Støytiltak må også ses i denne sammenheng.  

Overordnet omtale av trafikkavvikling og faseproblematikk er beskrevet under de enkelte dagsoner, kap. 
5, 6, 8 og 9. Generelt kan sies at det kun er området på Kolberg, dvs. i tilknytning til området rundt fv. 
308 Kirkeveien og fv. 309 Smidsrødveien, at midlertidig trafikkavvikling kan bli svært krevende. For de 
øvrige dagsonene er det også mye trafikk, både myke og harde trafikanter, men på alle disse stedene 
prater vi om anlegg som ikke er noe spesielle i forhold til det entreprenørene vanligvis må forholde seg 
til, så da er det mer snakk om generelle tiltak. Dette vil da f. eks være provisoriske gang/sykkelveier 
adskilt fra de kjørende med tung sikring, krav om standard på provisoriske kjøreveier, bruk av vakter, 
trafikklys og annet. 

Fastlandsforbindelsens kryssing av fv. 308 Kirkeveien og i det hele tatt ombygging av Kirkeveien, vil bli 
krevende både med hensyn på teknisk gjennomføring og midlertidig trafikkavvikling. Det er derfor sett 
spesielt på dette området og gjennomføringen er beskrevet i kapittel 5.4.2. Fv. 309 Smidsrødveien og fv. 
308 Kirkeveien skal holdes åpne for tovegstrafikk så mye som mulig gjennom anleggsperioden, men 
kortvarige stengninger kan forekomme. Det skal ikke legges opp til at disse veiene stenges samtidig. 

Anlegget skal gjennomføres på en trygg og sikker måte og ta hensyn til omgivelsene på en god måte. 
Det skal legges vekt på å få til en smidig og trafikksikker anleggsgjennomføring. 
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5 Dagsone Kolberg 

5.1 Beskrivelse av tiltaket og eksisterende forhold 

Prosjektet starter ved fv. 309, Smidsrødveien. Denne veien hadde i 2021 en ÅDT på ca. 11 500 
kjøretøyer og en tungtrafikkandel på ca. 8 %. Det er i dag gang/sykkelvei langs veien, beliggende på 
vestsiden av kjøreveien. Bredde på kjørebanen er ca. 6 meter pluss smale skuldre. Det er i dag et T-
kryss med Bekkeveien, en kommunal vei med lite trafikk. Det er eneboligbebyggelse på begge sider av 
fylkesveien i kryssområdet. Grunnforholdene er dårlige, og det er et betydelig omfang av kabler og 
ledninger som blir berørt av tiltaket. 

Mellom fv. 309 Smidsrødveien og fv. 308 Kirkeveien, går traseen først langs Bekkeveien i en lengde av 
ca. 240 meter. På denne strekningen skal det bygges ny vei med tosidig fortau. Det er også her 
villabebyggelse på begge sider. Utvidet vei blir liggende i omtrent samme høyde som eksisterende vei. 
Det er i dag mye infrastruktur beliggende i og langs i Bekkeveien, både kabler og ledninger. En 
trafostasjon må flyttes og det vil også bli relativt omfattende VA-arbeider i et område med dårlige 
grunnforhold. Det vil også kunne bli aktuelt med støyskjerming langs Bekkeveien. 

Etter krysset mellom Bekkeveien og Eikeveien svinger den nye veien ut på jordet sør for Eikeveien hvor 
det vil bli bygd en rundkjøring. Ny trase fortsetter så vestover ca. 40 meter sør for Eikeveien, og vil så 
krysse fv. 308 Kirkeveien planskilt rett sør for eksisterende gangkulvert under fv. 308.  

Forbindelsen mellom den nye veien og fv. 308 vil skje mellom den tidligere omtalte nye rundkjøringa og 
ei ny rundkjøring som skal bygges på fv. 308. Denne forbindelsen er ca. 225 meter lang og vil bli 
liggende på ei høy fylling med mur mot jordet. Grunnforholdene i dette området er også dårlige og det vil 
bli nødvendig med omfattende geotekniske tiltak i form av kalk/sementstabilisering, bruk av EPS og 
eventuelt også andre tiltak. Det er snakk om ca. 32 000 m³ EPS. Ut over dette vil det også bli nødvendig 
med kalk/sementstabilisering over et stort område, anslagsvis ca. 80 000 m³, dette gjelder både under 
den nevnte EPS- fyllinga, men også under deler av hovedlinja. I forbindelse med etablering av 
tunnelpåhugg blir det nødvendig med omfattende spuntarbeider, det er her snakk om drøyt 4 000 m² 
spunt. 

Før en går inn i den drøyt 1 800 meter lange Teietunnelen, må fv. 308 krysses planskilt. Fv. 308 hadde i 
2021 en ÅDT på 13 000 kjøretøyer og en tungtrafikkandel på ca. 7 %. Langs fv. 308 er det i dag gang- 
og sykkelvei på vestsiden og fortau på østsiden av kjøreveien. Det er også langs og i fv. 308 omfattende 
infrastruktur i bakken. Dette gjelder viktige VA-ledninger og også her ligger det an til at en trafostasjon 
må flyttes. Omlegging av kabler og ledninger må sees i en helhetlig sammenheng med faseplanene for 
utbygging av denne delen av prosjektet som kanskje er det mest kompliserte rent utbyggingsmessig.  
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Figur 5-1 Kryssing av Kirkeveien før Teietunnelen 

Med til jobben med bygging av ny rundkjøring og tilslutning til eksisterende gate på hver side, vil det her 
også bli snakk om store VA-arbeider. Eksisterende rør skal skiftes ut, og detaljerte faseplaner for 
arbeidene med kryssing av fv. 309 inklusive også nye rør må utarbeides.  

5.2 Riggområde 

Området mellom fv. 308 Kirkeveien og fv. 309 Smidsrødveien vil bli sentralt og viktig for utbyggingen. På 
denne ca. 650 meter lange strekningen er det svært betydelige arbeider i dagen og i tillegg vil det 
sannsynligvis være her som mesteparten av tunnelmassene fra Teietunnelen skal transporteres ut. Det 
nye veianlegget ligger i dette området for en stor del på dyrket mark som da må permanent 
beslaglegges. Beslag av dyrket mark er i størrelsesorden 20 dekar. I tillegg til dette vil det her være 
nødvendig med et betydelig areal til rigg, lagring av avtatt matjord, anleggsveier etc. Riggområdet skal 
dekke både arbeider i dagen og for tunnel. Det blir nødvendig å leie store deler av det dyrkede arealet på 
eiendom 3/1. I tillegg til det ovenfornevnte permanente beslaget, vil det da være snakk om en 
midlertidig beslagleggelse på ca. 24 dekar. Det kan også være aktuelt å leie et areal på ca. 7 dekar (på 
eiendom 1/5), dette areal ligger inntil og sør for Bekkeveien. 
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Figur 5-2: Midlertidig rigg- og anleggsområde på Kolberg. 

 

Området som peker seg ut som et naturlig og uunnværlig riggområde er i dag dyrket og det er et svært 
høyverdig landbruksområde med intensiv produksjon av grønnsaker. Det er derfor klart at det vil være 
betydelige kostnader og restriksjoner knyttet til en slik bruk og leie av arealet. Restriksjonene vil være 
knyttet til avtaking og lagring av matjorda, senere pålegging igjen, reetablering av drenssystem med 
mer. Geoteknisk vil det som eksempel være restriksjoner med hensyn på maksimale lagringshøyder av 
jord, men dette er omtalt i geoteknisk rapport. 
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Figur 5-3 Ny fastlandsforbindelse -strekningen Smidsrødveien-Kirkeveien. 

5.3 Riving av byggverk 

Det vil i området mellom fv. 308 Kirkeveien og fv. 309 Smidsrødveien bli nødvendig med innløsning av 
blant annet ca. 10 stk. eneboliger og noen få garasjer. Det vises ellers til reguleringsplankartet. 

5.4 Trafikkforhold 

5.4.1 Ny rundkjøring i Smidsrødveien og utbygging langs Bekkeveien 
 

Trafikkavvikling 

Utbygging av ny rundkjøring på fv. 309 Smidsrødveien virker relativt ukomplisert rent fasemessig. Dette er 

en ganske tradisjonell jobb hvor rundkjøring bygges som erstatning for et eksisterende T-kryss. Det må 

under utbyggingen forutsettes at det til enhver tid skal være fortau eller gang/sykkelbane på den ene siden 

av veien og at det skal være tung sikring mellom anleggsområdet og de arealer hvor myke og harde 

trafikanter ferdes. 

Når Bekkeveien skal bygges ut er det nødvendig at denne strekningsvis stenges for offentlig trafikk, dette 

gjelder også for myke trafikanter. Dette bør dog være ukomplisert da det finnes alternative 

adkomstmuligheter til de enkelte eiendommer, men midlertidige adkomster kan bli nødvendig. Også med 

hensyn på gang/sykkeltrafikk er det alternativt veinett med lite trafikk som kan benyttes.  
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Figur 5-4 Skissemessig fremstilling av trafikkavvikling i området Smidsrød–Kolberg i anleggets hovedfase 

 

Trafikkomlegginger 

I Smidsrødveien vil det forekomme lokale, sideveis trafikkomlegginger, men toveis trafikk for kjørende og 

trasé for gående/syklende antas opprettholdt. 

Gang-sykkeltrasé på tvers av Bekkeveien bør opprettholdes, men kan bli flyttet underveis i 

anleggsperioden. 

Anleggstrafikk på lokalveinett 

Det legges opp til at anleggstrafikken for arbeidene i Smidsrødveien og deler av Bekkeveien skal følge 

Smidsrødveien, anleggstrafikk i sidegatene bør ikke være nødvendig unntatt for de delene av arbeidet som 

foregår der. Hovedadkomst for anleggsarbeidene i Bekkeveien og sidegatene vil være via ny rundkjøring i 

Smidsrødveien som bør etableres på tidlig stadium. 

Skoleveier 

Eikeveien er skolevei for elever til Teie skole og Teigar ungdomsskole, og krysser gjennom anleggsområdet i 

Bekkeveien. Det bør legges opp til god sikring av krysningspunktet, og faseplaner/sikringsplaner er viktige i 

dette området. 

5.4.2 Anleggsområdet sør for Eikeveien og kryssing av Kirkeveien 
 

Trafikkavvikling  
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Området (jordet) sør for Eikeveien vil bli et anleggsområde med stor aktivitet. Ved siden av bygging av et 

omfattende permanent nytt veianlegg, vil det her bli riggområde og utkjøring av tunnelmasser fra 

Teietunnelen. Eikeveien som går i nordenden av dette anleggsområde benyttes av skolebarn og andre 

myke trafikanter.  

Langs Kirkeveien er det i dag gang/sykkelvei på vestsiden og fortau på østsiden av kjøreveien. Kryssing av 

Kirkeveien gjøres i dag via gangkulvert rett nord for fremtidig tunnelportal. I byggetiden ser det ut til å være 

svært vanskelig å kunne klare å opprettholde planskilt kryssing av Kirkeveien. Det må derfor legges opp til 

en så sikker kryssing i plan som mulig og det kan da være snakk om både lysregulering og eventuelt også 

tidvis manuell dirigering.  

Det antas at Kirkeveien holdes åpen for toveis trafikk i hele anleggsperioden og det forutsettes at gang-

/sykkeltrase langs Kirkeveien opprettholdes. 

Dagens busslommer blir sterkt påvirket i anleggsperioden, og når plan for anleggsgjennomføring med 
faseplaner er på plass, må det vurderes om busstopp skal stenges eller om det skal bygges midlertidige 
busslommer eventuelt kantstopp i anleggsperioden. VKT skal involveres i dette arbeidet. 

Trafikkomlegginger 

I Kirkeveien må det gjennomføres flere lokale, sideveis trafikkomlegginger i anleggsfasen fordi det skal 

bygges kulverter for kjørende og gang-/sykkeltrafikk under veien. I sidegatene antas det at trafikken i 

hovedsak opprettholdes som normalt, men kortvarige stengninger og lokale omlegginger kan påregnes.  

Adkomster til private eiendommer forsøkes opprettholdt, men midlertidige adkomster må påregnes. 

Anleggstrafikk på lokalveinett 

Anleggstrafikk fra tunneldriving og veibygging i området forutsettes ledet direkte til Kirkeveien via ny 

rundkjøring som bygges i dagens kryss med Kolbergveien. I anleggets hovedfase antas det dermed at 

anleggstrafikken ikke skal belaste lokalveier.  

I de innledende fasene og i arbeidet med å etablere rundkjøring i Kirkeveien og permanent adkomst til 

anleggsområdet, er det imidlertid nødvendig å benytte eksisterende adkomster, og noe lokal anleggstrafikk 

vil bli nødvendig. I denne fasen er sikring mellom anleggstrafikk og annen trafikk/nærområdet avgjørende 

og vil bli vektlagt. 

Skoleveier 

Flere skoleveier krysser gjennom anleggsområdet. 

› Eikeveien: Skoleveitraseen som i dag følger Eikeveien holdes åpen, men kan i perioder bli omlagt til 
Øgårdsveien. Dagens undergang under Kirkeveien må stenges i anleggsperioden, og det vil bli 
nødvendig med kryssing av Kirkeveien i plan. Lysregulering og evt. manuell dirigering vil trolig bli 
nødvendig. 

› Kolbergveien/Thueveien/Gamleveien: Arbeidet med ny tunnel og gang-/sykkelkulvert under 
Kirkeveien kan i perioder medføre at den videre skoleveien for elever som kommer fra 
Eiekeveien/Øgårdsveien anbefales omlagt fra Kolbergveien til Gamleveien. Thueveien må påregnes 
stengt for all trafikk ned mot Kirkeveien i den innledende anleggsfasen, men vil trolig kunne åpne for 
gående/syklende som i dag når anleggsdriftens hovedfase er etablert. 



 

 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR NY FASTLANDSFORBINDELSE FRA FÆRDER KOMMUNE

FAGRAPPORT ANLEGGSGJENNOMFØRING
16

› Kirkeveien/Kolbergveien: Det skal utføres tunge arbeider i krysset Kirkeveien/Kolbergveien, og 
skoleveien gjennom krysset kan bli anbefalt omlagt til Knausveien frem til rundkjøringen i 
Kolbergveien er ferdig. 

5.4.3 Utbyggingsrekkefølge  
Sikre og vedtatte hovedadkomster til prosjektet, til ulike tider, er svært sentralt i dette prosjektet. Det er 
avgjørende for den eller de kommende entreprise(r) at rammebetingelsene for dette er bestemt. 

I store deler av Kolbergområdet vil det etter all sannsynlighet bli omfattende geotekniske tiltak med bruk 
av kalk/sementstabilisering og også bruk av EPS som fyllingsmateriale. Det vil for prosjektets fremdrift 
være viktig at disse omfattende arbeidene kommer i gang så raskt som mulig. I første omgang blir det 
derfor snakk om å komme inn i området, få etablert anleggsriggen og komme i gang med de geotekniske 
tiltakene.  

Tilkomst inn i området fra Kirkeveien virker komplisert da denne veien ligger høyt i forhold til tilstøtende 
arealer og da en eventuell midlertidig adkomst fort vil bli liggende i veien for de permanente anleggene 
som senere skal bygges. En midlertidig adkomstvei vil også bli svært bratt og det synes også vanskelig 
på få etablert et midlertidig kryss på Kirkeveien som er akseptabelt på en vei med så mye trafikk. Det 
kunne vært en mulighet å komme inn i anlegget fra eksisterende avkjøring lengre sør, men dette er 
utenfor varslet planområde så det er ikke vurdert nærmere. Som en følge av dette synes det derfor 
nødvendig at anleggsadkomst inn i området i den første fasen må skje fra Smidsrødveien.  

Fase 1 av anlegget, illustrert ved Figur 5-4, blir etter dette en omfattende og også tidkrevende periode. 
Fasen blir på mange måter en tilretteleggelse for bygging av selve Færderforbindelsen, dvs. bygging av 
Teietunnelen inklusive utkjøring av masser og senere innkjøring av tunnelutstyr. I fase 1 må da 
geotekniske tiltak utføres (kalk/sementstabilisering, bygging av EPS-fylling og eventuelt andre tiltak), 
permanent veitilslutning inklusive rundkjøring på fv. 308 bygges, arbeider med ombygging av Kirkeveien 
inklusive bygging av tunnelportaler med mer.  
 

 

Figur 5-5 Ny rundkjøring på fv. 308, Kirkeveien. 
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Etter at fase 1 er ferdig vil adkomstforholdene til anlegget endre seg. Det foreslås da at all inn- og 
utkjøring fra anlegget kun skal skje til Kirkeveien, dvs. at adkomst fra Smidsrødveien stenges. Ved å 
gjøre det på den måten blir det mest ryddige og sikre trafikkforhold og det vil jo heller ikke være mulig å 
bygge ut Bekkeveien og rundkjøring på Smidsrødveien med trafikk på Bekkeveien.  

 

Figur 5-6 Ny rundkjøring i Smidsrødveien 

5.5 Teietunnelen og massehåndtering dagsone på Kolberg 

Gjennom hele anleggsperioden vil en sikker og ordnet avkjøring fra fv. 308 Kirkeveien og inn i anlegget 
altså være helt sentral og det anbefales at det kun blir anleggsadkomst fra Kirkeveien og ikke fra 
Smidsrødveien når de store mengdene med tunnelmasse skal kjøres ut. Det er ikke usannsynlig at 
tunnelmassene skal transporteres sørover til massedeponi på Nøtterøy og det vurderes som et bedre 
alternativ å benytte Kirkeveien enn Smidsrødveien. 

Teietunnelens hovedløp er 1 820 meter langt. Dessuten må det bygges to stk. rømningstunneler, på hhv. 
680 og 660 meter. Tunnelprofil T9,5 har iht. håndbok N500 et teoretisk sprengningsprofil på 66,6 m². I 
praksis blir utsprengt masse pr. løpemeter tunnel høyere, vi har lagt til 5 % og regner derfor at det pr. 
løpemeter tunnel sprenges ut 70 pfm³. Med 70 pfm³ pr. meter pr. tunnel, blir det for hovedløpet i 
Teietunnelen 127 400 pfm³. Teoretisk sprengningsprofil for rømningstunnelene (T5,5) er 39,1 m², med 
et tillegg på 5 % blir det ca 41 m² og et totalt volum på i alt ca 55 000 m³. I tillegg kommer havarinisjer, 
gangbare tverrforbindelser og eventuelt bergrom for teknisk(e) bygg. 

Havarinisjer: For tunnelklasse D er det en havarinisje pr 250 meter, dvs. 6 stk. Hver av disse 
representerer ca. 900 pfm³, totalt ca. 5 400 pfm³.  

Gangbare tverrforbindelser (T4) mellom hovedløp og rømningsvegene: Det vil på dette prosjektet bli 4 
stk. ca 22 pfm³ pr/m tunnel. Rømningstunnelenes totale lengde er ca 65 meter, noe som gir et 
totalvolum på ca. 1 430 pfm³.  
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Tekniske rom: Det er i reguleringsplanfasen ikke avklart om tekniske rom kun skal være i dagen eller 
evt. også ett inne i tunnelen. Vi kan regne at et teknisk rom inne i tunnelen er på ca. 1 000 pfm³. I dette 
oppsettet tar vi med at det kommer ett slikt bergrom, dvs. 1 000 pfm³.  

Ut fra dette er det totalt snakk om ca. 190 000 pfm³ berg fra Teietunnelen. I tillegg kommer masse fra 
forskjæring på Kolberg, beregnet til ca. 9 000 pfm³. Om vi foreløpig antar at Teietunnelens hovedløp 
drives på stigning, vil det teoretisk si at 1 305 meter drives fra Kolberg og 515 meter fra Ramberg. Etter 
dette skal da totalt ca. 137 000 pfm³ tunnelmasse kjøres ut på Kolberg, i tillegg kommer massene fra 
forskjæringa på Kolbergsiden og totalt har vi da ca. 146 000 pfm³.  

På Kolberg vil det bli behov for relativt store mengder til oppfylling på begge sider av den nye 
Færderforbindelsen og også en mindre fylling på Kirkeveien. Totalbehovet for sprengt stein er beregnet til 
ca. 51 000 pam³ eller ca. 36 000 pfm³. 

Det vil på Kolberg i dagsonen også være behov for ca. 40 000 pam³ eller ca. 28 000 pfm³ kult til 
forsterknings- og frostsikringslag. Til forsterkningslag og tilbakefyllingsmasser under forsterkningslag i 
Teietunnelen, er det også snakk om tilsvarende mengder. Når det gjelder masser til forsterknings- og 
frostsikringslag, har vi valgt å holde disse utenfor masseregnskapet. Årsaken til det er at det er uklart om 
det vil bli brukt masser fra anlegget eller om massene vil bli levert anlegget. Framstilling av masser til 
forsterknings- og frostsikringslag krever knusing og det er ikke gitt at det er enkelt å få tillatelse til 
oppsetting og drift av knuseverk i slike tettbygde strøk.  

Under tidligere nevnte forutsetning om at drøyt 1 300 meter av Teietunnelen drives fra og kjøres ut på 
Kolberg, vil det etter dette bety at en total mengde på ca. 110 000 pfm³ med stein skal kjøres ut på 
offentlig vei. Det anbefales at utkjøring av tunnelmassene i sin helhet bør skje på fv. 308 Kirkeveien og 
ikke også fv. 309 Smidsrødveien. Det understrekes at forutsetningen om drivefordeling mellom Kolberg 
og Ramberg er gjort mer for en regnemessig illustrasjon enn en prosjektforutsetning. Mange faktorer vil 
kunne endre på denne forutsetningen og medføre at fordeling mellom Kolberg og Ramberg blir noe annet 
enn det viste. 

I tillegg til tunnelmasser som skal kjøres ut på offentlig veinett på Kolberg, kommer også bortkjøring av 
overskuddet av uttrauede løsmasser. Noe av skjæringsmassene kan antakelig benyttes til topplag over 
steinfyllinga sør for tunnelportalen og ellers som tetningslag langs de andre veiene. 
Løsmasseoverskuddet som må kjøres ut av anlegget vil være i størrelsesorden 30 000 m³.  

5.6 Luftetårn 

For å unngå for høye konsentrasjoner av luftforurensning på bakkeplan ved tunnelåpningene, skal det 
bygges et luftetårn for Teietunnelen. En stor del av tunnelluften vil trekkes ut gjennom luftetårnet 
istedenfor ved tunnelåpningene. Luftetårnet plasseres i Teieskogen over tunnelens høyeste punkt. 
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Figur 5-7 Eksempel på utforming av luftetårn, Bragernesåsen i Drammen (forto: Statens vegvesen) 

Mellom tunnelen og luftetårnet etableres en boret sjakt som luften trekkes ut gjennom. Sjakten vil bli 
boret med raise-boreteknikk, og hele sjakten dekkes i ettertid av tårnet som bygges over sjakten. 

For å unngå at det må bygges en egen anleggsadkomst til luftetårnet, må en av de eksisterende 
turveiene benyttes. Av hensyn til stigning og kurvatur, er turveien fra Odins vei valgt. Denne turveien vil 
i anleggsperioden for boring av sjakt og bygging av luftetårn måtte stenges for vanlig ferdsel og 
forsterkes til bruk som anleggsadkomst. Anleggsperioden kan anslås til 2 måneder. Noen fysiske tiltak i 
traseen vil forekomme, men turveien istandsettes igjen etter at anleggsarbeidene er ferdige, og det 
samme gjøres i arealet omkring tårnet. 
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6 Dagsone Ramdal 

6.1 Beskrivelse av tiltaket og eksisterende forhold 

Det vil med hensyn på fremdrift og også trafikksikkerhet, være fordelaktig å komme i gang med 
dagsonearbeidene på Ramdal så tidlig som mulig. Det skal her bygges en ny rundkjøring på eksisterende 
fylkesvei, trafikanter skal ivaretas i byggeperioden og det er betydelig med kabel- og VA- arbeider. I 
tillegg til dette skal det i denne dagsonen også bygges en gang/sykkelveikulvert og betydelig mengde 
støttemurer. Det ser ut til å bli nødvendig med relativt omfattende spuntarbeider i forbindelse med 
bygging av gang/sykkelveien da denne ligger dypt i forhold til kjøreveien. Utover dette vil det også kunne 
bli aktuelt med kalk/sementstabilisering under og ved den nye gang/sykkelveikulverten. Rent plass- og 
fasemessig bør det ikke være de store utfordringer å få dette til.  

Alternativt til arbeidsrekkefølge som beskrevet over kan det også lages en midlertidig rundkjøring. En av 
fordelene med det er at den permanente rundkjøringa da bygges til slutt og at denne da ikke blir utsatt 
for «slitasje» av anleggstrafikk. 

Teietunnelen vil munne ut ca. 100 meter øst for fv. 3098 Ramdalveien/ Munkerekkveien. På Ramdal blir 
det så ei dagsone på ca. 200 meter inklusive ei 45 meter ny rundkjøring. På vestsiden av fv. 3098 vil så 
Fastlandsforbindelsen gå inn i en ny tunnel, den ca. 235 meter lange Rambergtunnelen. Denne tunnelen 
ender på vestsiden ut i en svært bratt skråning ned mot sjøen. Det er også planlagt egen 
gang/sykkelveitunnel gjennom Rambergåsen, denne har et T4 profil. Det vil ikke være mulig å få 
adkomst til tunnelpåhugget på vestsiden av Rambergtunnelene fra dagen, til det er terrenget her for 
bratt og ufremkommelig. Tunnelene må derfor drives helt igjennom og forskjæring med blant annet støp 
av portaler utføres etter gjennomslag. Det bemerkes at dette ikke bør være spesielt komplisert og at det 
tidligere er utført på mange veianlegg. 

 

Figur 6-1Dagsone Ramdal 
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Fylkesvei 3098 hadde i 2021 en ÅDT på 3 000 og en tungtrafikkandel på 7 %. På det nye 
krysningspunktet med Færderforbindelsen ligger fylkesveien i en stigning på ca. 3 %, men det er ca.  
6 % både sør og nord for nevnte område. Det er i dag gang/sykkelvei på vestsiden av kjøreveien. 

Dagsonen på Ramdal blir som på Kolberg svært sentral i prosjektet. Ved siden av de nevnte 200 meter 
av den nye Fastlandsforbindelsen, må også fylkesveien bygges om på en 200 meter lang strekning. Det 
skal i denne dagsonen også bygges omfattende med støttemurer langs gang/sykkelveiene, samt også 
planskilt kryssing av den nye hovedveien i kulvert. Videre skal det etableres forskjæringer og portaler for 
Teietunnelen (hovedløp og rømningstunnel) vest, og det samme for Rambergtunnelen øst, (hovedløp og 
gang/sykkelveitunnel).  

I dagsonen her vil det i tillegg til de direkte veiarbeidene også bli omfattende tiltak for kabler og 
ledninger. To stk. nettstasjoner må blant annet flyttes, det skal etableres sedimenteringsbasseng for 
tunnelvaskevann både for Teie- og Rambergtunnelen og det blir omfattende VA-omlegginger. 

6.2 Riggområde 

 

 

Figur 6-2 Riggområde ved Ramdal 

Riggområdet på Ramdal må ha en betydelig størrelse da mange byggeaktiviteter vil foregå herfra. Det vil 
bli tunneldrift til to sider, det må være noe riggplass for bruarbeidene på denne siden av sjøen, samt at 
det må være riggplass for de betydelige dagsonearbeidene som skal skje her. Det må for øvrig så fort 
som mulig være adkomst gjennom Rambergtunnelen til østre del av Færderbrua 

På bildet over er det vist et mulig riggområde, beliggende vest for fylkesveien. På østsiden av nevnte vei 
vil det også være mulig med riggfasiliteter i eller inntil det nye veisystemet. 

6.3 Riving av byggverk 

Det vil i denne dagsonen bli nødvendig med innløsning av blant annet ca. 16 stk. eneboliger og 3 
næringsbygg. Det vises ellers til reguleringsplankartet. 
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6.4 Trafikkforhold 

 

Trafikkavvikling 

Ivaretakelse av myke trafikanter i ethvert veianlegg er viktig og et ufravikelig krav, og både gang-
/sykkeltrafikk og kjørende må ivaretas gjennom gode trafikkavviklingsplaner. Spesielt fokus må rettes på 
massetransport fra driving av Rambergtunnelen.  

Dagens busslommer blir sterkt påvirket i anleggsperioden, og når plan for anleggsgjennomføring med 
faseplaner er på plass, må det vurderes om busstopp stenges, eller om det skal bygges midlertidige 
busslommer eventuelt kantstopp i anleggsperioden. VKT skal involveres i dette arbeidet. Det kan også bli 
aktuelt å etablere midlertidige bussholdeplasser utenfor anleggsområdet. 

Når veianlegget i dagen er ferdigstilt, vil anleggstrafikk fra tunnelarbeidene på begge sider ledes inn på 
offentlig vei i den nye rundkjøringen.  

 

Figur 6-3 Skissemessig fremstilling av trafikkavvikling i området Ramdal i anleggets hovedfase 
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Trafikkomlegginger 

I arbeidet med veianlegget i dagen vil det forekomme midlertidige omlegginger og sideveis forskyvninger 
av veien. 

Adkomster til private eiendommer forsøkes opprettholdt, men midlertidige adkomster må påregnes. 

Anleggstrafikk på lokalveinett 

Det legges ikke opp til anleggstrafikk på lokalveier utover det som er nødvendig for utførelsen av 
arbeidene der. 

Anleggstrafikk for arbeidene med veianlegg i dagen antas å legges til Ramdalveien og videre langs fv. 
3098 til hovedvei ved kanalbrua. Munkerekkveien sørover fra anleggsområdet bør ikke benyttes som 
anleggsadkomst. 

Når det gjelder trafikk sørover eller nordover fra knutepunktet på Ramdal vises det til punkt 6.5. 

 

Skoleveier 

Gang-/sykkelveien gjennom anleggsområdet er skolevei for elever fra Ramdal til Labakken skole. 
Skoleveien må også i anleggsfasen opprettholdes i dagens gang-/sykkeltrase forbi anleggsområdet (med 
midlertidige omlegginger), siden det ikke er reelle alternative traseer fram til skolen, og sikring av gang-
/sykkelforbindelsen i anleggsfasen er derfor viktig. 

 

Figur 6-4 Gang-/sykkelvei (skolevei) markert med grønn farge gjennom kulvert under ny fastlandsforbindelse 

6.5 Teietunnelen, Rambergtunnelen og massehåndtering dagsone på 
Ramberg 

Som det fremgår av omtale av dagsone Kolberg, så er det foreløpig usikkert hvor mye tunnelmasse som 
blir kjørt ut på Kolberg og hvor mye som blir kjørt ut på Ramdal. Om en antar at Teietunnelen drives på 
stigning fra to kanter, vil bare ca. 515 meter av de totalt 1820 meterne bli drevet fra Ramdal. Men her er 
det foreløpig mange usikkerhetsmomenter. Det er hvor massene skal kjøres, hvilket helhetlig 
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driftsopplegg totalentreprenøren legger opp til etc. Det er heller ikke sikkert en totalentreprenør vurderer 
fordelen av å drive på stigning som vesentlig og det er nok et faktum at det sannsynligvis vil bli tidligere 
oppstartmuligheter for tunneldriving fra Ramdal enn på Kolberg, noe som da også har betydning for 
totalfremdriften og hvor det vil være fordelaktig å drive fra. I tillegg skal også de ca. 235 meter lange 
Rambergtunnelene (gang/sykkeltunnel er ca. 240 meter) kjøres ut på Ramdal. Disse tre tunnelene har til 
sammen ca. 161 pfm³ pr meter tunnel eller totalt ca. 38 000 pfm³.  

Dersom en forutsetter at Teietunnelen kun drives på stigning, dvs. 515 meter fra Ramdal, så tilsvarer det 
ca. 53 200 pfm³. Forskjæring Teietunnelen vest er på ca. 9 000 pfm³.  Forskjæring for de tre 
Rambergtunnelene mot øst er beregnet til ca. 16 000 pfm³, mot vest ca. 7 000 pfm³. Etter dette har vi 
da ca. 120 000 pfm³ som skal ut på veinettet på fv. 3098 på Ramdal. Det er på dette stedet ingen 
vegfyllinger, bare noen begrensede landskapstiltak, så nesten hele steinoverskuddet må kjøres ut av 
anlegget.  

Med de nevnte forutsetninger om fordeling av driveretning, ser vi at det skal kjøres ut ca. 110 000 pfm3 
med sprengt stein på Kolberg og ca. 120 000 pfm³ på Ramdal. Om byggherren ønsker å regulere 
forholdet mellom masser som skal kjøres på Kirkeveien i forhold til masser på Ramdalveien, så kan det 
gjøres gjennom kontraktbestemmelsene. 

Det vil være svært sentralt hvor tunnelmassene som tas ut på Ramdalsiden skal kjøres. En ser at kjøring 
nordover mot Kaldnes, vil være særdeles gunstig da en her kun trenger å kjøre noen hundre meter på 
offentlig veg. Utlasting på lekter eller knusing innendørs på stedet kan være aktuelt. Dersom dette ikke 
vil bli en realitet og om massene må kjøres til massedeponi sørover på Nøtterøy, må det vurderes om 
massene skal kjøres nordover og via rundkjøring ved Kanalbrua eller direkte sørover på fv. 3098. 
Sistnevnte alternativ virker lite gunstig eller sannsynlig da denne veien for en stor del er smal og 
svingete og den har heller ikke sammenhengende gang/sykkelveinett. 

Det vil i dagsone Ramdal også være betydelige mengder med løsmasser som må ut av anlegget, det er 
snakk om ca. 50 000 pfm³.  
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7 Færderbrua 

Færderbrua er beskrevet i eget forprosjekt. I anleggsgjennomføringsrapporten gjentas generelt ikke 
detaljer fra nevnte forprosjekt, men vi medtar noen praktiske ting som også har betydning for de 
tilstøtende anlegg. 

Hengebru  

På Rambergsiden er det svært bratt ned mot sjøen. For hengebrua vil sannsynligvis arbeidet starte med 
utsprengning av byggegrop fra flåte. Avhengig av størrelse på flåte og maskiner flyttes arbeidet gradvis 
på land ettersom gropa etableres. Deretter starter arbeidet med støping av tårnet.  

 

Figur 7-1 Hengebru med monotårn, sett mot Rambergsiden 

Det vil være behov for tårnkran for å kunne støpe tårnet, og etter at denne krana er på plass kan alt 
arbeidet gjøres fra land. Vi ser det likevel som sannsynlig at det vil være ønske om flåte eller lekter over 
en lengre periode.  

Tilkomst til landkar og viadukt for hengebrua skjer enklest via Rambergtunnelen. Etter at tunnelene er 
utsprengt og gjort klar for ferdsel for bruentreprenør (kan være den samme som tunnelentreprenør 
dersom en eller to entrepriser blir valgt) og platået utenfor er ferdig bearbeidet, kan bruentreprenør 
støpe landkar og viadukt.  

Det er sannsynlig at entreprenør vil heise inn reis og forskaling fra sjøen, men at betong transporteres 
gjennom tunnelen. Vi vurderer det videre som sannsynlig at entreprenøren også vil velge å bygge hele 
eller deler av tårnet via tunnel. 

Om tunnelen ikke er klar kan alle konstruksjoner bygges fra sjøsiden, men det vil kreve noe mer arbeid 
fra flåte og kran. Generelt bør det være opp til entreprenøren hvordan arbeidet skal utføres, da en 
effektiv byggeprosess vil ha vesentlig betydning for kostandene. 

Det må også bygges forankringer for kablene. Forankringene vil bestå av et spredekammer som sprenges 
ned fra marknivå og et forankringskammer som etableres via tunnel (se skisse). 
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På Ramberg vil sjakten for spredekammer komme direkte foran og delvis under eksisterende enebolig i 
Stalsbergveien 27. Denne må følgelig innløses. 

Tunnelen til forankringskammer er planlagt å starte inne i gang/sykkeltunnelen under Ramberg, og må 
følgelig starte etter at denne er sprengt ut. 

I tillegg til forankringer og landkar må det bygges et tårn for hengebrua. Berghylle og fundament for 
tårnet vil trolig etableres fra flåte, men forskaling og støping videre oppover kan utføres både via flåte 
eller fra tunnelen.  

På Smørbergsiden vil tilkomst til landkar, forankringskamre og brutårn nær sjøen, skje fra dagen. Disse 
adkomstforholdene er derfor enklere, dog må adkomstveien ned til sjøen bygges i bratt terreng.  

Bruentreprenør vil trenge rigg på begge sider av fjorden. Det er avsatt plass til rigg for bruarbeidene øst 
for gartneriet ved Smørbergveien. I tillegg er det satt av plass i reguleringsplanen til fellesrigg vest for 
Ramdalveien og nord for den nye Færderforbindelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figur 7-2 Hengebru og forankringskamre 
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8 Dagsone Smørberg 

8.1 Beskrivelse av tiltaket og eksisterende forhold 

Etter Færderbruas ilandføring på kote ca. 32-33 vil veien gå i en ca. 400 meter lang dagsone frem til  
Hogsnestunnelen. Lengde mellom påhuggene på denne er 966 meter. Hovedlinja blir liggende rett sør for 
gartneriet i Smørbergveien, den krysser en bekk og går ca. 100 meter senere inn i tunnel. I denne 
dagsonen blir veien liggende noe på dyrket mark, men mest på arealer med løvskog. Det er snakk om et 
permanent beslag av dyrket mark på ca. 6 dekar. 

 

 

Figur 8-1 Dagsone Smørberg 

Det er også i dagsonen på Smørberg dårlige grunnforhold og det blir behov for geotekniske tiltak. Under 
den store fyllinga for gang/sykkelvegen, må det kalk/sementstabiliseres og det vil også være aktuelt med 
kalk/sementstabilisering for deler av hovedlinja, samt for jordskjæringa sør for forskjæringa til 
Hogsnestunnelen. Endelig vil det kunne bli aktuelt med spunting i forbindelse med grøftearbeider der 
hovedlinja krysser en bekk. 

I tillegg til berg i forskjæringa til tunnelen, kommer hovedlinja ved gartneriet inn i en ca. 100 meter lang 
strekning hvor det også er berg. Det er snakk om ca. 38 000 pfm³ i denne og drøyt 20 000 pfm³ i 
forskjæringa.  

På Smørberg er det i dag en 145 kV stor høyspent. Denne går i lufta langs Bekkeveien, ned til sørenden 
av gartneriet, har der en knekk og går så rett nord for den nye Færderbrua ned til sjøkanten hvor den 
går ned i bakken og i kabel under sjøen. Som det fremgår er dette en stor overføringskabel og som 
kommer i konflikt med veianlegget.  
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Det er lite omfang av VA-ledninger som kommer i konflikt med anleggsarbeidene, kun en 
spillvannsledning. 

Hogsnestunnelen bør drives fra Jarlsbergsiden. Vi vil da få langt bedre forhold for massetransporten og 
bruk av søndre del av fv. 303 og Bekkeveien vil bli begrenset til lettere anleggstrafikk, men dog også til 
inntransport av materialer for bygging av Færderbrua, dvs. det som ikke kan fraktes inn fra sjøsiden.  

Anleggstrafikk via Smørbergveien synes ikke aktuelt, eventuelt kun til innkjøring av anleggsutstyr i 
innledende fase, dette da etter egen avtale med veieier. Spørsmålet er da hvordan adkomstveien fra 
Bekkeveien skal bygges. Det er her to alternativer. Det ene er at fyllmasser skaffes eksternt og at veien 
bygges fra Bekkeveien og inn i anleggsområdet. Dette alternativet krever da at en del av 
massetransporten må skje på fv. 303 Hogsnesbakken og på Bekkeveien. Alternativ 2 er at en klarer å få 
inn anleggsutstyret og at en tar ut steinmasser fra forskjæringa til Hogsnestunnelen og/eller tidligere 
nevnte bergskjæring som så benyttes til nevnte fylling. Dette vil det være gunstige med hensyn på bruk 
av masser fra linja og at en da slipper å kjøre mer enn nødvendig på offentlig vei, som i dette tilfellet 
altså er smal og egentlig lite egnet. 

Bygging av gang/sykkelvei langs Bekkeveien er for så vidt en relativt vanlig sak og bør ikke by på 
spesielle problemer. Det forutsettes jo generelt at entreprenør ivaretar sikkerheten, dvs. benytter tung 
sikring, sørger for renhold av veibanen, har foreskrevet varsling etc. når han skal bygge langs 
eksisterende veier. 

8.2 Riggområde 

 

Figur 8-2 Riggområde ved Smørberg 

Riggområdet er vist på tegninga over. Det er avsatt et ca. 5 dekar stort areal. Det må forutsettes at 
Hogsnestunnelen i sin helhet drives fra den andre kanten, dvs. at det ikke er behov for tunnelrigg på 
dette stedet. Med hensyn på uttransport av masser ville det være en betydelig miljømessig belastning og 
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ulempe om disse helt eller delvis skulle transporteres ut på Bekkeveien og senere mot Jarlsberg på fv. 
303. Det forutsettes derfor at dette riggområdet skal benyttes til bru og til veiarbeider i dagen. Dersom 
avsatt riggområde totalt sett blir for lite til både bru og veiarbeider, så bør det være ukomplisert å 
benytte deler av fremtidig veilinje også til rigg i deler av anleggstiden. 

8.3 Riving av byggverk 

Det vil på Smørberg bli nødvendig å rive et næringsbygg (gartneri). I denne dagsonen er det også 
høyspentmaster som må rives/flyttes i en egen forutgående jobb. Det vises ellers til 
reguleringsplankartet. 

8.4 Trafikkforhold 

Trafikkavvikling 

Anleggsområdet er ikke i direkte konflikt med eksisterende veier, og trafikkavviklingen antas ikke å bli 
påvirket av anleggsdriften i vesentlig grad. Noen restriksjoner kan påregnes ved 
Melsomvikveien/Bekkeveien i forbindelse med bygging av gang-/sykkelvei, men dette vil trolig ikke 
påvirke trafikkavviklingen. 

 

Figur 8-3 Skissemessig fremstilling av trafikkavvikling i området Smørberg i anleggets hovedfase 
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Trafikkomlegginger 

Anleggsarbeidene påvirker eksisterende kjøreveier i liten grad.  

Turvei gjennom anleggsområdet opprettholdes i hele perioden. Det bør i byggeplanfasen vurderes om 
turveien i stedet kan legges over tunnelen. 

Anleggstrafikk på lokalveinett 

Adkomst til anleggsarbeidene på Smørberg vil sannsynligvis måtte skje fra fv. 303 Melsomvikveien/ 
Hogsnesbakken og dernest fra den kommunale Bekkeveien. Det vil derfor bli noe anleggstrafikk på 
Bekkeveien og Hogsnesbakken, selv om det vesentlige av massetransport fra Hogsnestunnelen ikke 
transporteres denne veien. Det er på strekningen nordover mot Jarlsberg mye bebyggelse langs veien, 
den er smal og det er ikke egen gang/sykkelvei eller fortau langs veien. Det anbefales at det i de videre 
prosjektforberedelser gjøres en egen studie av hvilke tiltak som må utføres for å ivareta 
trafikksikkerheten.  

Skoleveier 

Turveien gjennom anleggsområdet er en aktuell skolevei fra Smørberg til Vear skole. Gang-/sykkelbrua 
bør derfor etableres så tidlig som mulig slik at forbindelsen opprettholdes. 

8.5 Hogsnestunnelen og massehåndtering dagsone på Smørberg 

Dersom en forutsetter at massene fra den 966 meter lange Hogsnestunnelen skal kjøres ut på nordsiden, 
blir det ikke den store aktiviteten med hensyn på massetransport på Smørberg. Til etablering av 
gang/sykkelveien inn i linja fra Bekkeveien, trengs ca. 7 200 m³ til steinfylling. Det trengs også stein til 
vegfylling inn mot brua over fjorden, til adkomstveien for forankringskammer og til diverse 
landskapstilpasninger. Totalt er steinbehovet på Smørberg ca. 20 000 pam³. 

Forøvrig er det på dette stedet totalt ca. 2 000 m³ matjord, ca. 4 000 m³ vegetasjonsdekke og ca.  
50 000 m³ øvrige løsmasser i skjæring. I forskjæringa er det drøyt 20 000 pfm³ berg, mens det i linjene 
ellers er ca. 38 000 pfm³, dvs. totalt ca. 58 000 pfm³ berg (inkl. dypsprengning).  

Linjepålegget (vertikalføringen) for Hogsnestunnelen var tidligere lagt slik at det tok hensyn til en 
eventuell fremtidig jernbane gjennom Vestfold, nemlig Bane Nor tunnelen, Vear-korridoren. Dette kravet 
er ikke lenger aktuelt og linjepålegget er derfor justert siden sist og går nå med ensidig fall fra sør mot 
nord. Følgen av dette er at vann fra tunnelen nå tas ut på nordsiden og at nå ikke lenger er nødvendig 
med pumpestasjon.  

Under nevnte forutsetning om at Hogsnestunnelen drives fra og kjøres ut på nordsiden, vil det etter dette 
bety at en total mengde på ca. 36 000 pfm³ med stein skal kjøres ut på offentlig vei (Bekkeveien, fv. 303 
og fv. 300). Vi har da forutsatt at det kun benyttes stein fra dette stedet til fyllinger, mens masser til 
forsterknings- og frostsikringslag holdes utenfor masseregnskapet. 

I tillegg til steinmassene som skal kjøres ut på offentlig veinett på Smørberg, kommer også bortkjøring 
av overskuddet av uttrauede løsmasser. Noe av skjæringsmassene kan antakelig benyttes til topplag 
over steinfyllinga for gang/sykkelvegen, som tetningslag for alle veger og eventuelt til diverse 
landskapstilpasninger. Løsmasseoverskuddet som må kjøres ut av anlegget vil etter dette være i 
størrelsesorden 40 000 m³.  
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9 Dagsone Jarlsberg 

9.1 Beskrivelse av tiltaket og eksisterende forhold 

Utbygging av dagsonestrekningen mellom Hogsnestunnelen og fv. 300 Semslinna ligger ikke på kritisk 
linje på prosjektet og i utgangspunktet kan utbygging av denne parsellen enkelt tilpasses den øvrige 
fremdriften.  

Det første som bør utføres er bygging av rundkjøringa i krysset Hogsnesbakken/Bjellandveien, og 
omlegging av veiarmene mot rundkjøringa slik at riggområdet kan etableres. Etter at dette er utført vil 
det være ordnet og grei adkomst til tunnelen og drift av denne. Det vil også i dette område være 
betydelige VA- arbeider, større ledninger blir berørt og må legges om.  

 

Figur 9-1 Hogsnesbakken/Bjellandveien 

Typisk for dagsonen ved Jarlsberg er at veilinja ligger lavt, ned mot kote 2 og at storparten av nye veier 
og veiutvidelser blir liggende på dyrket mark. Permanent beslagleggelse av dyrket mark blir i underkant 
av 50 dekar. I tillegg kommer midlertidig beslagleggelse med avtaking av matjord som skal legges i 
ranker og senere tilbakeføres til anleggsbeltet hvor det ble tatt av. 

Veiutvidelse på dagstrekningen ved Jarlsberg blir mot vest, dvs. fremtidig sørgående kjørefelter vil bli 
bygd der det i dag hovedsakelig er dyrket mark, mens de nordgående kjørefeltene blir omtrent der 
dagens tofelts vei ligger.  

For de nye veibanene som blir liggende på jomfruelig terreng vil vi få en total overbygning på ca. 2 
meter. Vi forutsetter da et udrenert frostsikringslag av sand, grus eller knust berg. Ved at ny vei av 
flommessige årsaker må løftes fra 0,5 til 1 meter på stekningen og at eksisterende vei ligger en del over 
sideterrenget, så blir det ikke så store uttrauingen for å få plass til overbygningen inklusive 
frostsikringslaget. Men vi vil som tidligere nevnt kunne få problemer med setninger og skjevsetninger og 
geotekniske tiltak som bruk av lette fyllmasser kan bli nødvendig. 
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De fremtidige nordgående kjørefelt blir altså liggende omtrent der eksisterende kjørebane ligger, dog skal 
veien som nevnt heves. I byggeplanfasen må det prøvetas og tas stilling til om eksisterende vei er av en 
slik standard at det kan bygges over eksisterende asfalt eller om det også her må masseutskiftes og 
legges helt ny overbygning.  

Rett sør for den nye rundkjøringa på fv. 300/ fv. 303 skal det bygges en gang/sykkelveikulvert. Bunn av 
denne kulverten vil bli liggende omtrent på kote 1,5. Under fundamentet for kulverten og eventuelt også 
for veifyllingene på hver side av kulverten, vil det sannsynligvis bli nødvendig med geotekniske tiltak. Det 
vil her også kunne bli aktuelt med noe spunting. På stedet hvor kulverten skal bygges er det god plass og 
faseplaner for disse arbeidene utarbeides i forbindelse med byggeplanarbeidene. 

Tilhørende prosjektet er også utvidelse av fv. 300 Semslinna på en strekning på ca. 200 meter til hver 
side av rundkjøringa. I retning E18 vil utvidelsen skje mot nord med to nye kjørefelt. I retning Tønsberg 
vil rundkjøringa med filterfelt tilpasses eksisterende veg, og busslomma i østlig retning flyttes noe mot 
øst. Som for fv. 303 blir det bare moderat utgraving for ny overbygning. I forhold til eksisterende vei og 
trafikk bør heller ikke utbyggingen by på problemer. 

For hele utbyggingen gjelder at omlegging av kabler og ledninger må sees som en del av 
anleggsarbeidene og omtales ikke nærmere i reguleringsplanfasen. 

Fv. 300 hadde i 2021 en ÅDT på 21 800 vest for Hogsnesbakken, tungtrafikkandel en var på 11 %. Øst 
for Hogsnesbakken var det en ÅDT på 23 200 og en tungtrafikkandel på 9 %. 

Fv. 303 hadde i 2021 en ÅDT på 9 000 sør for Bjellandveien, mens det var 10 000 nord for samme vei. 
Tungtrafikkandelen var på begge steder 6 %.  

Som for de øvrige dagsonene er det også på Jarlsberg dårlige grunnforhold. Det blir i dette området ikke 
snakk om store skjæringer eller fyllinger, men her vil setninger og særlig skjevsetninger kunne bli en 
utfordring da nye kjørebaner vil bli bygd ved siden av eksisterende hvor grunnen gjennom mange år har 
gjort unna setningene. Ytterligere vurderinger av disse problemstillingene må gjøres i byggeplanfasen, 
men bruk av lette fyllmasser er aktuelt.  
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Figur 9-2 Dagsone -Semslinna- Hogsnesbakken 

9.2 Riggområde 

Det er i planene avsatt plass til rigg for Hogsnestunnelen og dagarbeider Jarlsberg inne i det nye 
kryssområdet sør for rundkjøringa i krysset Hogsnesbakken/ Bjellandveien.  

9.3 Riving av byggverk 

Det vil i dagsonen på Jarlsberg bli nødvendig med innløsning av 3 boliger, 1 næringseiendom og 3 
garasjer. Det vises ellers til reguleringsplankartet. 

9.4 Trafikkforhold 

Trafikkavvikling 

For gjennomføring av tunneldriving i Hogsnestunnelen, bør rundkjøring ved Hogsnesbakken/Bjellandveien 
etableres tidlig. Med rundkjøringen på plass, vil tunnelanlegget ha en sikker og effektiv adkomst, og 
trafikkavviklingen på veinettet kan gå som normalt, og uberørt av anleggstrafikk.  

Gang-/sykkelvei langs Bjellandsveien må krysse fv. 303 i plan som i dag. Dette må det lages en sikker 
løsning for i anleggsfasen. 

Dagens busslommer langs fv. 303 ved Jarlsberg og fv. 300 Semslinna mot Tønsberg blir påvirket i 
anleggsperioden. Når plan for anleggsgjennomføring med faseplaner er på plass, må det vurderes om 
busstopp stenges, eller om det skal bygges midlertidige busslommer eventuelt kantstopp i 
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anleggsperioden.  VKT skal involveres i dette arbeidet. Dagens busslomme langs fv. 300 Semslinna fra 
Tønsberg påvirkes ikke. Dagens busslommer i bunn av Hogsnesbakken utgår. 

 

 

Figur 9-3 Skissemessig fremstilling av trafikkavvikling i området Hogsnes - Jarlsberg i anleggets hovedfase 

Trafikkomlegginger 

Det antas ikke vesentlige trafikkomlegginger i området utover at trafikken flyttes over til nytt veianlegg 
etter hvert som det bygges og ferdigstilles. 

Anleggstrafikk på lokalveinett 

Anleggstrafikken vil i all hovedsak følge fv. 303, det legges ikke opp til vesentlig anleggstrafikk i 
Hogsnesbakken eller Bjellandveien som følge av arbeidene i Jarlsbergområdet. Noe anleggstrafikk vil 
benytte Hogsnesbakken som følge av anleggsvirkesomheten i Smørberg. 

Skoleveier 

Veinettet i området benyttes ikke som skolevei i vesentlig grad, men gang-/sykkelveier opprettholdes i 
anleggsfasen. 
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9.5 Hogsnestunnelen og massehåndtering dagsone på Jarlsberg 

De to løpene av Hogsnestunnelen er ca. 966 meter lange. Dersom vi fortsatt regner 70 pfm³ pr meter pr 
tunnel, blir dette for hovedløpene 135 240 pfm³.  

Havarinisjer: For tunnelklasse E er det en havarinisje pr 500 meter pr løp, den første maks 250 meter fra 
inngangen. Vi vil etter dette få 2 stk. havarinisjer pr løp. Hver av disse representerer ca. 900 pfm³, totalt 
ca. 3 600 pfm³.  

Gangbare tverrforbindelser: Tunnelklasse E krever en for hver 250 meter, tunnelprofil T4 og ca 22 pfm³ 
pr/m tunnel. 4 stk. tverrforbindelser hver med lengde ca. 14 meter utgjør et volum på ca. 1 250 pfm³.  

Tekniske rom: Det forutsettes at tekniske rom blir plassert i dagen. 

Ut fra dette er det totalt snakk om ca. 140 000 pfm³ berg fra Hogsnestunnelen. I tillegg kommer masse 
fra forskjæring nord, anslått til ca. 20 000 pfm³ og sannsynligvis noe berg i forbindelse med bygging av 
gang/sykkelveien mellom Hogsnesbakken og Bjellandveien, anslått til i underkant av 1 000 pfm³.  

Det vil i dette området også bli behov for sprengt stein til diverse fyllinger, både for vei og 
landskapstilpasninger), totalt er dette beregnet til ca. 20 000 pam³.  

Totalt sett vil det etter dette være snakk om at ca. 140 000 pfm³ berg skal kjøres ut på fv. 303. Slik 
veinettet er pr i dag regner vi det som gitt at sprengsteinsmassene må transporteres nordover. Det er i 
denne rapporten ikke tatt stilling til hvor massene skal kjøres eller hvilken anvendelse de skal ha. Vi 
nevner også at det på denne dagstrekningen er et ganske stort behov for masser til forsterknings- og 
frostsikringslag, totalt ca. 65 000 pam³. Til forsterkningslag og tilbakefyllingsmasser under 
forsterkningslaget i Hogsnestunnelen, er det et behov på ca 18 000 pam³.  Vi er som tidligere nevnt 
usikre på om det for entreprenøren er gunstig å framstille disse massene fra tunnel eller dagsone og at 
han kanskje heller her kommer til å kjøpe inn massene. Vi har derfor i masseregnskapet valgt å se bort 
fra alle disse massene også på dette stedet. 

I tillegg til dette skal matjord fra permanent beslag og overskuddet av øvrige løsmasser lastes opp og 
kjøres vekk. Totalt er det snakk om ca. 10 000 m³ matjord og ca. 63 000 m³ med øvrige løsmasser. 
Anvendelse av matjorda vil bli diskutert og avklart sammen med grunneiere og de lokale 
landbruksmyndighetene. Det vises forøvrig her til egen matjordplan. Behov for øvrige løsmasser til 
tetningslag i grøfter og på fyllinger er ca. 5 000 pam³ noe som betyr at det i dette området er et 
løsmasseoverskudd på ca. 58 000 pam³ 
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10 Håndtering av anleggsvann 

I forbindelse med utslipp av vann fra anlegget må det søkes tillatelse etter forurensingsloven. 

Ved utslipp til resipient er Statsforvalteren i Vestfold og Telemark godkjenningsmyndighet.  

Det er foreløpig uavklart hvor omfattende en utslippstillatelse eller en anleggskonsesjon vil være, men 
den vil som minimum måtte omfatte utslipp av tunneldrivevann og vann fra byggegrop på dagsoner. Så 
langt det er mulig og miljømessig akseptabelt, bør vann fra dagsoner tilstrebes å reinfiltreres i terreng.  
Det må påregnes at Statsforvalteren i en utslippstillatelse/anleggskonsesjon vil sette krav om 
grenseverdier for parametere som suspendert stoff, pH, olje og evt. tungmetaller. Krav om 
overvåkningsprogram i forbindelse med prosjektets vannhåndtering, før, under og etter 
anleggsgjennomføring, må også forventes. Akseptable utslippskonsentrasjoner til resipient vil være 
avhengig av den enkelte resipientens sårbarhet med tanke på skade fra anleggsgjennomføringen. 

Ved påslipp til kommunenes overvannsnett/spillvannsnettet vil søknad til vann og avløpsetaten være 
nødvendig, og grenseverdier kan også være aktuelt i vilkårene gitt her. Dersom overvannkum går videre 
til resipient, må både kapasitet av overvannsnettet og resipientens sårbarhet vurderes. I forbindelse med 
resipienters sårbarhet må utslippet avklares med Statsforvalteren. Ved fysiske tiltak i vassdrag er det 
krav om tillatelse fra Statsforvalteren eller Fylkeskommunen iht. forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, 
mens det ved fysiske tiltak i sjøbunn kan det være behov for søknad om mudring iht. kap. 22 i 
Forurensingsforskriften.  

Både identifisering av utslippspunkter, sårbarhetsvurderinger, søknad om 
utslippstillatelse/anleggskonsesjon og renseløsninger for de ulike delstrekningene, må detaljeres i 
prosjekteringsfasen. 
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11 Samlet masseoversikt 

11.1 Masseoversikt 

Det er i reguleringsplanfasen foretatt mengdeberegninger for en del av hovedmassene, dette for å ha en 
oversikt over de volumer som etter all sannsynlighet også må transporteres på offentlig veinett.  

Hovedmengder: 

1. Dagsone Kolberg 
- Matjord         7 000 pfm³  
- Vegetasjonsdekke               0 pfm³   
- Løsmasser i skjæring                50 000 pfm³  
- Berg i skjæring                  9 000 pfm³  
- Steinfylling                  51 000 pam³       
- Løsmasser til tetningslag               10 300 pam³  
- Forsterkningslag               18 300 pam³        
- Frostsikringslag                22 200 pam³  
- Kalk/sementstabilisering             80 000 m³ (totalt volum stabilisert) 
- EPS                 32 000 pam³  
- Spunting, permanent      3 600 m²   
- Spunting, midlertidig         750 m²  

2. Teietunnelen     
- Berg i tunnel           190 000 pfm³  
- Forsterkningslag           12 500 pam³  
- Tilbakefyll. til teoretisk spr. profil       10 000 vam³  

3. Dagsone Ramdal 
- Matjord                     0 pfm³  
- Vegetasjonsdekke                  0 pfm³   
- Løsmasser i skjæring               50 000 pfm³  
- Berg i skjæring                 32 000 pfm³  
- Steinfylling                     2 500 pam³       
- Løsmasser til tetningslag                  2 000 pam³  
- Forsterkningslag                  7 000 pam³        
- Frostsikringslag                9 000 pam³  
- Kalk/sementstabilisering              9 000 m³ (totalt volum stabilisert) 
- Spunting, permanent         9 400 m²  

4. Ramberg tunnelen     
- Berg i tunnel           38 000 pfm³  
- Forsterkningslag           2 500 pam³  
- Tilbakefyll. til teoretisk spr. profil       2 000 vam³   

5. Dagsone Smørberg 
- Matjord             2 000 pfm³  
- Vegetasjonsdekke          4 000 pfm³   
- Løsmasser i skjæring              50 000 pfm³  
- Berg i skjæring                58 000 pfm³  
- Steinfylling                  20 000 pam³       
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- Løsmasser til tetningslag                 2 000 pam³  
- Forsterkningslag                 9 600 pam³        
- Frostsikringslag               11 400 pam³  
- Kalk/sementstabilisering             22 000 m³ (totalt volum stabilisert) 
- Spunting, midlertidig                1 200 m²  

6. Hogsnestunnelen 
- Berg i tunnel         140 000 pfm³  
- Forsterkningslag            9 600 pam³  
- Tilbakefyll. til teoretisk spr. profil        8 000 vam³   

7. Dagsone Jarlsberg 
- Matjord          10 000 pfm³  
- Vegetasjonsdekke            400 pfm³   
- Løsmasser i skjæring             63 000 pfm³  
- Berg i skjæring               21 000 pfm³  
- Steinfylling                 20 000 pam³       
- Løsmasser til tetningslag                5 000 pam³  
- Forsterkningslag              28 000 pam³        
- Frostsikringslag              37 000 pam³  
- EPS                31 000 pam³  
- Spunting, permanent         2 600 pam³  
- Spunting, midlertidig         1 900 m² 

Samlet mengde av masser som må kjøres ut av anlegget, med de forutsetninger på utkjøringssteder som 
omtalt tidligere i rapporten, er vist under. Dersom prosjektet bestemmer eller entreprenør velger å 
bearbeide bergmassene til forsterkningslag, frostsikringslag eller annet pukkbehov, vil dette komme til 
fratrekk fra viste mengder. 

Kolberg: 

- Berg       110 000 pfm³    
- Løsmasser        30 000 pfm³  

Ramdal: 
- Berg       120 000 pfm³    
- Løsmasser        50 000 pfm³  
 
Smørberg: 

- Berg        41 000 pfm³  
- Løsmasser        40 000 pfm³  

Jarlsberg: 
- Berg       147 000 pfm³  
- Løsmasser        63 000 pfm³  

11.2 Anvendelsesmuligheter for masser på Færdersiden 

Det har tidligere vært framsatt et alternativ med steinutfylling i havneområdet på Kaldnes, dette som en 
del av en byutvikling. I forhold til transportavstand ville dette vært svært gunstig. I den senere tid har 
det dessverre kommet fram opplysninger om at dette ikke lenger er særlig aktuelt. 
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Men Kaldnesområdet er fortsatt interessant av flere årsaker. En mulighet er å benytte området til 
bearbeiding (knusing) av sprengt stein til senere bruk. Dersom dette skal kunne skje, må en forutsette at 
produksjonen gjøres innendørs både pga. støy- og støvproblemer. Kaldnes ligger jo svært bynært, så en 
må regne med at det vil bli stilt strenge krav til en eventuell produksjon. 

En annen mulighet er å benytte området til utskiping av overskuddsmassene med lekter. 

Uansett anbefales det at byggherren benytter tiden framover til å undersøke muligheter i markedet. 
Dette gjelder både bruk av Kaldnesområdet til materialproduksjon og muligheter for å få avsetning på 
overskuddsmassene via sjøveien. Målgrupper er da næringslivet generelt, grunneiere eller evt. 
interesseorganisasjoner. Dette arbeidet kan påstartes umiddelbart og også utføres samtidig som det 
utarbeides tilbudsgrunnlag for de enkelte entrepriser. 

11.3 Anvendelsesmuligheter for masser på Tønsbergsiden 

Det er på Tønsbergsiden minst to nærliggende pukkverk som en må tro at det går an å få en avtale med 
når det gjelder mottak av sprengt stein. En slik avtale kan enten gjøres av byggherren direkte, men 
kanskje helst av valgt entreprenør.  

Når det gjelder anvendelse av løsmasseoverskudfdet fra denne siden av fjorden, er det nok mer tvilsomt 
om de nevnte pukkverk ønsker å overta disse. Løsmasser er dog ofte etterspurt til ulike landskapstiltak, 
så det anbefales at byggherren iverksetter et arbeid for å få oversikt over mulige interessenter og for å 
kunne gjennomføre nødvendig planarbeid. Med løsmasser menes ikke matjord, anvendelse av disse 
massene behandles for seg.  
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12 Nødvendig anleggsbelte 
En rasjonell og økonomisk utbygging av et stort veianlegg krever at entreprenør har tilstrekkelig plass til 
å gjennomføre sine arbeider. I tettbygde områder kan det ofte være vanskelig å få til dette og det blir en 
avveiing mellom dette og hensynet til omgivelsene. Plankartene viser hva som forutsettes av permanente 
og midlertidige inngrep. De midlertidige inngrep er også forsøkt og gjøres så praktisk som mulig, dvs. at 
det er tatt hensyn til de stedlige forhold i så stor grad som mulig. 
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13 Støy, støv og vibrasjoner forårsaket av anleggsdriften   

13.1 Støy i anleggsfasen 

I dette kapittelet gis det en vurdering av hvilke støyende aktiviteter som vil foregå i anleggsfasen og hva 
man trenger å vite om dem for å kunne gjøre støyvurderinger. Det er ikke kjent i detalj hvordan 
anleggsfasen vil være i dette prosjektet, så vurderingene vil være gjenstand for endringer senere i 
prosjektet. 

Det vil bli store riggområder for alle områdene som skal utbygges. Spesielt Kolberg og Ramdal vil trolig få 
riggområder tett på boliger. For alle riggområdene må det listes opp alle typer støyende aktiviteter som 
vil foregå inne på området og omtrent når på døgnet og hvor lenge disse foregår. Avbøtende støytiltak 
kan f.eks. være støyskjermende gjerde rundt området eller innkapsling av støyende aktivitet. 

Aktiviteter som graving, sprenging, boring (inkl. prøvetaking), spunting, peling, pigging og ev. knuseverk 
må tas spesielt hensyn til. I tillegg kan tunnelvifter være en sjenerende støykilde, spesielt hvis disse går 
om natten. 

På generelt grunnlag anbefales det at entreprenør kjenner til lydeffekt for hver enkelt av aktivitetene de 
har tenkt til å utføre, slik at dette kan brukes som grunnlag i støyberegninger. Lydeffekt for en aktivitet, 
er summen av lydeffekten fra maskinene (motor og maskinen i bevegelse) og lydeffekten fra det 
maskinene jobber med (stein, grus, sand, jord osv.). Alternativt kan lydtrykknivå i ulike punkter rundt 
maskinene og i stor nok avstand fra maskina benyttes. Utstyr til utendørs bruk skal oppfylle kravene i 
direktiv 2000/14/EF, og endringene som følger av direktiv 2005/88/EF. Øvrige mulige standarder som 
grunnlaget fra entreprenør kan tilfredsstille er NS3746, NS3744, 9614-2 eller NT ACOU 070. 
Lydeffektnivå kan også basere seg på målinger utført etter retningslinje M-290. 

På samme måte som for riggområdet, foreslås det at støyende aktiviteter settes opp, gjerne i et kart, 
med type aktivitet (lydeffektnivå), hvor det vil foregå, når på døgnet det vil foregå, hvor lenge i snitt pr. 
døgn og hvor mange døgn aktiviteten skal foregå. 

For støybelastningen som vil skje pga. massetransport, foreslås det å sette opp hvor lastebilene kjører og 
hvor mange lass maksimum og gjennomsnitt det vil kjøres pr. døgn. Eksempel: Minst 140 000 pfm³ 
masser må kjøres ut av Kolberg. Gitt at ca. 10 m³ fraktes pr. lastebil, så blir dette 14 000 * 2 = 28 000 
passeringer. Gitt at dette foregår over ett års tid så blir det i snitt ca. 100 lastebilpasseringer i døgnet, 
noe som er en signifikant, men ikke kritisk økning for allerede sterkt trafikkerte veier som Kirkeveien og 
Smidsrødveien.  

Når flere detaljer om fremdrift og teknikker for byggingen er kjent, foreslås det å varsle støyende 
arbeider og avsnitt 13.1.1 under for mulige avbøtende støytiltak. YM-matrisen omhandler også regelverk 
og potensielle uønskede hendelser omkring anleggsstøy. 

13.1.1 Forslag og eksempel på avbøtende tiltak i anleggsperioden 
Med grunnlag i støyberegninger for anleggsstøy bør det planlegges hvordan man kan unngå støy fra 
anlegget som overskrider grensene i T-1442/2021. Det er flere mulige tiltak som kan gjøres for å unngå 
overskridelser: 

› Begrensninger i driftstid på støyende aktiviteter. Støyende arbeid kan ikke utføres på natt (kl. 

23:00-07:00) hvis det ikke er tvingende nødvendig. Støyende aktiviteter på kveldstid (kl. 19:00-

23:00) bør også unngås. 
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› Overvåkning av lydnivå og vibrasjoner fra bygg- og anleggsvirksomheten og varsling og ev. aksjon 

dersom bestemte terskelverdier overskrides. Terskelverdier trenger ikke nødvendigvis stemme med 

grenseverdier, det bør helst være varsling før grenseverdier overskrides. 

› Sette krav til støysvakt utstyr. 

› Bygge støyvoller/skjermer og lokale støytiltak på eiendommer så tidlig som mulig.  

› Sette opp midlertidig støyskjerming i anleggsfasen. 

› Opplæring av personell til bruk av maskinelt utstyr på en måte som genererer minst mulig støy til 

omgivelser. 

Det er en utfordring at entreprenør trolig ikke vil gjennomføre anlegget akkurat slik som faseplanene 
angir. Støyberegninger fra tidligere planfase vil derfor sannsynligvis ikke være korrekte og må 
oppdateres for anleggsfasen. Det samme gjelder for tiltakene.  

Selv om man gjør de tiltak som er mulige, innenfor fornuftige kostnadsrammer og følger fremdrift i 
anleggsgjennomføringen, er det ikke sikkert at kravene i T-1442 kan innfris. I tillegg er deler av 
planområdet lite støyutsatt i dag, slik at anleggsstøy kan oppfattes som veldig plagsomt uten at grensene 
er overskredet. Derfor er det spesielt viktig å gi god informasjon og varsle på forhånd. Beboere må bli 
forberedt på støyen som kommer og få vite hvor lenge de verste periodene skal vare. Det må også 
informeres om hva som er gjort for å begrense støyen. Erfaring viser at beboere lettere godtar et 
støyende anlegg og føler seg mindre plaget om de er godt informert på forhånd. I tillegg skal alltid 
kortvarig og spesielt støyende arbeid varsles spesielt. SMS-varsling av sprengning er også anbefalt. Som 
en siste løsning kan man også tilby overnatting på hotell for de som ønsker det i spesielt støyende 
perioder. 

13.2 Luftforurensning i anleggsfasen 

I bygge- og anleggsperioden kan anleggsarbeider i perioder bidra til verre luftkvalitet ved oppvirvling av 
støv fra anleggsmaskiner (for eksempel rive- eller knusearbeider) og anleggstrafikk inkludert 
massetransport. I tillegg vil eksosen fra anleggsmaskinene bidra med utslipp av blant annet partikler og 
NOX som fører til økt konsentrasjon av svevestøv (PM10) og NO₂. Dette er forurensning som kommer i 
tillegg til den generelle luftforurensningen og det bør derfor settes krav til avbøtende tiltak der dette 
synes påkrevd.  

Avbøtende tiltak kan være rettet mot selve bygge- og anleggsområdet eller omkringliggende veier. 
Erfaringsmessig er det massetransport som bidrar mest til luftforurensning fra bygge- og 
anleggsvirksomhet. Det anbefales følgende tiltak for å redusere eksos- og støvbelastningen på grunn av 
anleggsvirksomhet: 

› Vanning eller støvdempende kjemikalier i perioder hvor støv kan være et problem. 

› Krav til renhold av biler og utstyr før de kjøres ut på offentlig vei. 

› Spredning av søle og støv på eksisterende veinett skal i størst mulig grad forhindres. Det anbefales 
vask/feiing av offentlig vei dersom dette skjer. 

› Etablering av rutiner som sikrer mot unødig tomgangskjøring. 

› Krav til utslipp fra anleggskjøretøy og anleggsmaskiner, spesielt i større byområder hvor luftkvalitet 
kan være et problem. Det finnes tilgjengelig teknologi som reduserer utslipp fra anleggsmaskiner og 
-kjøretøy til et minimum, for eksempel steg 5 (maskiner) og Euro VI (kjøretøy). 
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13.3 Vibrasjoner 

Det er flere bygg og andre konstruksjoner i nærheten av veitraséen og entreprenøren må generelt ta 
hensyn til disse under sitt arbeid. Det vil selvfølgelig også kunne være konstruksjoner bygd i dette 
prosjektet som på samme måte må hensyntas under senere arbeid med pigging, sprengning, spunting 
eller annet. Veiledende grenseverdier for vibrasjoner i byggverk fra sprengning og annen 
anleggsvirksomhet er fastsatt ut fra NS8141:2001, og del 2, fra 2013, se (Norsk Standard, 2001) og 
(Norsk Standard, 2013). Grenseverdiene gjelder vibrasjoner på byggverkets fundament, og er fastsatt 
med sikte på å unngå skade på eksisterende byggverk. Vibrasjoner skal om mulig kun måles der de 
kommer inn i byggverket, det vil si i fundamentet til bærende konstruksjoner. 

Forslag til veiledende grenseverdier for vibrasjoner på byggverk fra sprengning og annen 
anleggsvirksomhet er angitt i Tabell 1. Tallene i denne tabellen er basert på erfaringsdata fra lignende 
prosjekter, og det er ikke gjennomført beregninger med hensyn til lokale forhold. Det er ubetinget 
nødvendig at entreprenøren gjennomfører sine egne beregninger av maksimalt tillatte vibrasjoner når 
tilstandsvurdering av konstruksjoner er foretatt og før sprengningsarbeidene settes i gang. 

Tabell 1: Oversikt over veiledende krav til maksimalt tillatte vibrasjoner på konstruksjoner langs traséen 

Konstruksjon Fra 

sprengning 

(mm/s) 

Fra 

pigging 

(mm/s) 

Fra anleggstrafikk  

(mm/s) 

Bolighus 
fundamentert på 
løsmasser (leire) 

8-14 6-10 10 

Bolighus 
fundamentert på fast 
morene 

20-25 15-20 15 

 

Bolighus 
fundamentert på 
berg 

50-60 30-40 25 

Spesial 
konstruksjoner  

20 20 20 

 

Ved etablering av påhugg, driving av de første 100 m av tunnelen og ved sprenging av veiskjæringer, vil 
det kunne oppstå skader på nærliggende bebyggelse som følge av luftstøt. For å redusere lufttrykket, bør 
det monteres skytematter rundt begge påhuggene, samt bruk av skyteskjold, eller andre midler for 
dekking av salve. Dette vil også redusere faren for sprut fra salver. 
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14 Faren for spredning av fremmede arter  

Det er registrert 24 arter av fremmede karplanter med høy (HI) og svært høy (SE) risiko 
(https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018) for skade på det biologiske mangfoldet med 
nærhet til prosjektet (Artskart). Fremmede karplanter bør kartlegges siste vekstsesong før 
anleggsarbeider starter opp, siden kartfestet kunnskap om fremmede arter er ferskvare. Det bør på 
bakgrunn av resultatene fra kartleggingen utarbeides en plan på hvordan forekomstene skal håndteres. 
Generelt gjelder:  

› Masser med fremmede arter kan enten gjenbrukes innenfor planområdet eller leveres til godkjent 
deponi. Massene må ikke spres inn i nærliggende arealer eller ukontrollert flyttes ut fra planområdet. 

› Blottlagt jord og nyetablerte skråninger bør sås til så fort som mulig for å unngå etablering av 
fremmede arter. Slik tilsåing må skje med hjemmehørende planter (arter som er ville i norsk natur 
og finnes lokalt). 

› Mellomlagring av masser med fremmede plantearter skal om mulig unngås, dvs. at slike 
gravemasser skal lastes direkte på lastebil. Dersom mellomlagring er nødvendig skal massene 
mellomlagres lokalt og tildekkes med tett presenning i hele mellomlagringsperioden. Slike masser 
skal ikke blandes med andre masser. 

› Utgravingen av området skal foregå ved at topplaget med røtter i området med fremmede planter 
graves vekk og fjernes før en begynner å grave i dypereliggende masser. Dette gjelder kun i 
områder hvor det skal utføres gravearbeider. Det er i hovedsak i det øverste jordsjiktet at uønskede 
frø og vekster befinner seg.  

› Ved transport av det avgravde topplaget skal massene fraktes i lastebil med tett lasteplan, eller 
tildekket med presenning. Andre tette transportløsninger kan også vurderes (slik som asfaltbil eller 
lignende). 

› Masser med fremmede plantearter kan generelt kun gjenbrukes i dypereliggende lag (0,2-1 m under 
terreng, avhengig av art) på steder hvor massene kan påregnes å bli liggende permanent. I områder 
som skal skjøttes som plen (klippes ofte), kan massene gjenbrukes som toppmasser. 

› Masser skal kostes av lasteplanet og samles opp på mottaket slik at jord med frø og røtter ikke blir 
transportert videre til andre masser. 
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15 Nærføring til verdifulle natur- og kulturmiljøforekomster 

Delområder fra KU for fagtema naturmangfold og gjeldende veigeometri er i det følgende vist i figurer. 

15.1 Nærføring til verdifullt naturmiljø 

Prosjektet har nærføring til flere verdifulle naturområder. Kartutsnittene under viser veilinja og 
naturområdene med grønn skravur.  

Det vil i de ulike entreprenørkontrakter bli stilt krav til hvordan hensyntaken til vegetasjonen skal 
håndteres. Spesifikke krav er ikke medtatt i denne rapporten. 

På Kolberg vil prosjektet ha nærføring til flere verdifulle hule eiketrær (N15 og N17). Anleggsbeltet ved 
N15 er redusert i den hensikt at eiketrærne ikke skal bli ødelagt av anleggsarbeidene. Her må 
anleggsgjennomføringen gjøres så skånsomt som mulig for å ivareta eiketrærnes rotsone.  

 

 

Figur 15-1 Område ved Kolberg 
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Figur 15-2 Område over Teietunnelen 

Over Teietunnelen er det en verdifull dam (N18). I forbindelse med driving av tunnelen må det gjøres 
tiltak for å forhindre drenering av dammen og senkning av grunnvannsnivå.  
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Figur 15-3 Område ved Ramberg 

I den vestre enden av Teietunnelen vil det gjøres et mindre inngrep i en bøkeskog (N12). Her bør 
anleggsgjennomføringen gjøres så skånsom som mulig med sikte på å ikke felle flere trær enn 
nødvendig. 

Sør for landkaret til den nye brua over Vestfjorden er det på Nøtterøysiden et hult eiketre (N10). 
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Figur 15-4 Område ved Smørberg 

På smørberg har prosjektet nærføring til fire verdifulle naturområder. Tunnelpåhugg til Hogsnestunnelen 
vil gjøre større inngrep i en verdifull bøkeskog (N02 i kartet nedenfor). De resterende naturområdene 
skal det unngås inngrep i, og det er lagt inn hensynssoner i reguleringsplan.   
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Figur 15-5 Område ved Jarlsberg 

Anleggsarbeid langs Manumsbekken på Jarlsberg må gjøres så skånsomt som mulig i arealene ned mot 
bekken. Manumsbekken er i dag i svært dårlig tilstand grunnet kanalisering, utgraving og senking av 
elveløp. Uansett bør det begrenses inngrep i elvas kantsone unngå utslipp av både partikler og forurenset 
vann til resipient. 

15.2 Nærføring til verdifullt kulturmiljø i anleggsperioden 

Under følger en gjennomgang av skadereduserende tiltak i anleggsperioden. Først generelt for tiltaket, 
deretter spesifikt for kulturminnelokalitetene.  

15.2.1 Generelt 
› Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet fremkommer automatisk 

fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles som omtalt i 
lov om kulturminner §8, 2. ledd.   

› Alle kjente automatisk fredete- og nyere tids kulturminner som skal ivaretas, skal tydelig avmerkes i 
plankart og i aktuelle prosjekteringsdokumenter.  

› Under anleggsperioden må kjente registrerte automatisk fredede kulturminner gjerdes inn med 
midlertidig gjerde. Automatisk fredet kulturminner har en sikringssone på 5 meter, som i likhet med 
selve kulturminnet er fredet. Tunge anleggskjøretøy er ikke tillatt brukt innenfor sikringssonen for 
automatisk fredete kulturminner, og sikringssonen må også gjerdes inn. Det er ikke lov til å lagre 
anleggsutstyr eller tilsvarende, eller gjøre inngrep i grunnen. 
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› Der tiltak medfører direkte konflikt med automatisk fredete kulturminner, og det ikke lar seg gjøre 
med plantilpasninger og regulering til hensynssoner med bestemmelser om vern, kreves det 
dispensasjon fra kulturminneloven, jf. § 8, 4. ledd. Dersom dispensasjon blir gitt av Riksantikvaren, 
vil det normalt bli satt vilkår om arkeologiske utgravinger. Ved fjerning av automatisk fredete 
kulturminner etter dispensasjonsvedtak, vil sikring av kunnskapsverdien som kulturminnene har 
gjennom utgraving, være et viktig avbøtende tiltak.  

› Ved nærføring av vei mot verneverdig bebyggelse bør det gjøres nødvendige tilpasninger som kan 
opprettholde og ivareta det opprinnelige visuelle inntrykket kulturminnet/-miljøet har hatt i sin 
opprinnelige situasjon. Støytiltak må også ses i denne sammenheng.  

› Verneverdige bygninger som skal rives må dokumenteres før rivning. En eventuell dokumentasjon 
må skje i samråd med Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

› Plankart: Der automatisk fredete kulturminner ligger innen planområdet, må disse avmerkes med 
hensynssone eller tilsvarende avmerking i plankart og sikres i bestemmelser.  

› Kulturlandskap: Tiltaket bør i størst mulig grad hensynta kulturlandskapet videre ved utforming og 
prosjektering.   

› Massedeponi: Ved anleggelse av eventuelle massedeponier nær kjente kulturminner eller 
kulturmiljøer, må disse søkes tilpasset kulturlandskapet og kulturmiljøet i størst mulig grad. 

15.2.2 Spesifikt 
 

 

 

Figur 15-6 Rønningen-gårdene nord i planområdet, Jarlsberg 
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Rønningen-gårdene: På hver side av veien Semlinna ligger det to gårder som kalles "Rønningen". 
Begge er registret i SEFRAK, med gul trekant, hvilket indikerer at de er av verneverdi. Byggene er 
datert til siste halvdel av 1800-tallet. Den nordøstre gården (51/277) blir revet som følges av ny 
veilinje, mens den sørvestre gården (gbnr 51/319) ligger rett utenfor planavgrensningen. Selv om 
gården på gbnr 51/319 ikke ligger i et avsatt anleggsområde, er det likevel viktig av bygningen 
avmerkes og sikres i anleggsperioden.  

 

 

Figur 15-7 Kulturminnelokalitet ved tunnelportal ved Hogsnes som må sikres i anleggsperioden. 
 

Like ovenfor den nordre portalen til Hogsnestunnelen ligger et automatisk fredet kulturminne 
(LokalitetID: 263918)  av typen steinalderboplass som må hensyntas. Lokaliteten skal avmerkes og 
sikres i anleggsperioden.  
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Figur 15-8 Hulveisystem til venstre i utklippet (id 20036).   

 

Øde Vear (LokalitetID: 20036): Nordvest for gården Smørbergrønningen ligger det et eldre hulveisystem 
som kommer så vidt i berøring med planavgrensningen. Hulveisystemet er automatisk fredet og er datert 
til før-reformatorisk tid (før 1537). Lokaliteten skal avmerkes og sikres i anleggsperioden. 
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Figur 15-9 Kulturminnelokaliteter ved Smørberg gård. 

 

› Steinalderboplass (LokalitetID:22226): Nord for ny veilinje, og like utenfor anleggsområde (ved 
Smørberg gård) ligger det en eldre steinalderboplass som man må ta vare på. Lokaliteten skal 
avmerkes og sikres i anleggsperioden. 

› Rydningsrøys ved Smørbergveien (LokalitetID: 263511): Det ligger en rydningslokalitet like sørøst 
for adkomstveien til boligen ved Smørbergveien 84. Røysa ligger innenfor anleggsområdet, og må 
derfor merkes på tilsvarende vis som de andre arkeologiske kulturminnene.  

› Smørberg steinalderboplass (LokalitetID 263508): Det ligger en eldre steinalderboplass midt på 
jordbruksarealet mellom ny vei og Smørbergveien, innenfor anleggsområdet. Denne boplassen må 
ivaretas. Midlertidig bygge og anleggsområde berører søndre del av hensynssonen H_570_1 rundt 
lokaliteten. Lokaliteten skal avmerkes og sikres i anleggsperioden.  
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Figur 15-10 Smørberg bygdeborg og Smørbergåsen boplass. 

 

› Smørberg bygdeborg (LokalitetID: 42086): Selve bygdeborgen ligger utenfor planområdet, men 
hensynssonen H570_3, dekker en del av planområdet. Veianlegget vil gi en fjellskjæring i nordenden 
av kollen som bygdeborgen ligger på. Lokaliteten skal avmerkes og sikres i anleggsperioden.  

› Smørbergåsen boplass (LokalitetID 263510): Steinalderboplass. Veganlegget kommer svært nær og 
delvis innenfor hensynssonen H570_3 for lokaliteten. Inngjerding og særskilt aktsomhet i 
anleggsperioden vil være påkrevet.  
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Figur 15-11 Steingjerde nordvest må avmerkes og sikres i anleggsperioden. 

 

› Steingjerde, eiendom gbnr: 202/4 og 5 (LokalitetID: 263848): I grensen mellom eiendom 202/4 og 
202/5 ligger det et nyere tids kulturminne i form av et steingjerde. Gjerdet må avmerkes og sikres i 
anleggsperioden.  

 

Figur 15-12 Bevaringsregulert villa, Thueveien 2A. 
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› Thueveien 2A er i plankart avmerket som bygge, kulturminner som skal bevares. Eiendommen bør 
vurderes avmerket og sikret i anleggsperioden om den berøres av tiltaket. 
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16 Konsekvenser for friluftslivet i anleggsfasen 

 

16.1 Verdivurdering av friluftsområder 

I arbeidet med kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse, ble det utarbeidet en konsekvensutredning 
der nærmiljø og friluftsliv var ett av temaene som ble utredet. Verdivurderingen av alle aktuelle arealer 
er vist i figuren under, og er ikke vurdert på nytt i reguleringsplanarbeidet. 

 

Figur 16-1 Verdivurdering med hensyn til nærmiljø og friluftsliv (Bypakke Tønsberg) 

I det følgende gis en omtale av konsekvenser for friluftsliv i de berørte områdene. Reguleringsplanen 
utarbeides for linje 11500, og det er bare områder som berøres av denne som omtales i det videre. 
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16.2 Kolberg og Smidsrød 

Middels verdi i område A7 gjelder nærmiljø, som også er verdisatt i kartet i Error! Reference source 

not found.. Virkninger og tiltak på Kolberg og Smidsrød som påvirker nærmiljø er omtalt i kapittel 6.Det 
er ingen friluftsområder med middels verdi eller høyere i området Kolberg og Smidsrød, og tiltaket har 
dermed ingen vesentlige konsekvenser for friluftslivet.  

16.3 Teieskogen 

Teieskogen har stor verdi som friluftsområde. I anleggsperioden for luftetårnet, vil turveien mellom Odins 
vei og luftetårnet måtte stenges for allmenn ferdsel. Dette vurderes som akseptabelt. For øvrig berøres 
Teieskogen i liten grad direkte av anleggsarbeidene siden ny fastlandsforbindelse legges i tunnel under 
skogen. En liten del av Teieskogen i området ved Ramdal må avsettes til anleggsområde i forbindelse 
med etablering av forskjæring og påhugg til fjelltunnel, men dette er i utkanten av friluftsområdet og det 
aktuelle arealet ligger i bratt terreng som ikke er attraktivt å ferdes i. 

16.4 Ramberg 

Arealer med middels verdi i Rambergområdet gjelder tema nærmiljø og omtales ikke her. Virkninger og 
tiltak på Kolberg og Smidsrød som påvirker nærmiljø er omtalt i kapittel 7. 

16.5 Vestfjorden 

Langs østsiden av Vestfjorden viser kartet et område med middel-stor verdi for friluftsliv, og langs 
vestsiden, på Smørbergsiden, finnes et område med stor verdi. Begge områder blir sterkt påvirket av 
anleggsarbeidene. 

På østsiden vil det i veitraseen pågå anleggsarbeider fra toppen av Ramberg og helt ned til vannet, og 
området vil ikke kunne utnyttes til friluftsliv i anleggsfasen. Anleggsområdet har imidlertid en begrenset 
utbredelse i nord-sør retning, men deler friluftsarealet i to i anleggsfasen. 

På vestsiden av fjorden avsettes det stort areal til anleggsområde i forbindelse med bygging av ny bru. 
Dette er nødvendig for å sikre anleggsadkomst til søyler/tårn som plasseres i vannkanten. Dette arealet 
kan ikke benyttes som friluftsareal i anleggsfasen. 

I selve fjorden vil også anleggsvirksomhet pågå i forbindelse med brubygging, og det vil måtte settes 
begrensninger på båttrafikken med hensyn til hastighet og trafikkled, men fjorden vil være åpen for 
fritidsbåtferdsel hele anleggsperioden. 

16.6 Smørberg 

Smørbergområdet er vurdert til å ha stor verdi for friluftslivet. Ut over arealet som går med til permanent 
veiareal, beslaglegges et større areal til midlertidig anleggsområde. I tillegg til vei- og brubygging, skal 
det utføres omlegging av bekk og omlegging av høyspentlinje. 

Anleggsadkomst for bygging av høybru vil gå gjennom området, og det må også etableres rigg- og 
lagerområder til brubyggingen. Området vil derfor bli forholdsvis sterkt forringet som friluftsområde i 
anleggsfasen. Turvei gjennom området vil bli opprettholdt i hele perioden, men i ulike traseer. 
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16.7 Hogsnes og Jarlsberg 

 

Fra Semslinna frem til bunnen av Hogsnesbakken går veilinja langs et område med stor verdi ved 
Jarlsberg travbane. Travbanens betydning som friluftslivsaktivitet er det som har gitt området stor verdi i 
analysen som ble gjort i forbindelse med kommunedelplanen. I tilknytning til Jarlsberg travbane er det 
flere staller og treningsbaner. Stallene ved travbanen ligger tett på veganlegget, og anleggsarbeidene vil 
påvirke virksomheten på travbanen både med tanke på tilgjengelighet og støy. Mulige avbøtende tiltak 
for å begrense støyulemper er beskrevet i kapittel 13.1. Vurdering av særlige tiltak ut over disse for 
travbanen må avklares i dialog mellom entreprenør og travbanen i byggeplanfasen. Trafikkforhold er 
beskrevet i kapittel 9.4. 


