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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 konstruksjoner. Fagansvarlig for konstruksjoner har vært Sigurd Berg Aas. 

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

 

Januar 2023 
Oslo  
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2 Sammendrag 

Denne rapporten tar for seg alle konstruksjonene foruten Færderbrua, som er utført i egne rapporter. 
Konstruksjonene består av 3 G/S-kulverter, 1 G/S- bru og 12 portaler. Det er utarbeidet oversiktstegning og 
mengder for anslag for hver konstruksjon. Konstruksjonene og terrenget rundt dem er også modellert i 3D og 
inkludert i visningsmodellen i Novapoint. 
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3 Innledning 

3.1 Bakgrunn og målsetting 

Dagens eneste fastlandsforbindelse for øyene i Færder kommune, 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. 

3.2 Kort beskrivelse av tiltaket 

Tiltaket omfatter en strekning på ca. 6 km. I Færder kommune starter prosjektet med en ny tverrforbindelse 
mellom Smidsrødveien og Kirkeveien ved Kolberg. Videre fortsetter forbindelsen i tunnel under Teieskogen og 
kommer ut i dagen ved Ramdal/Munkerekka. Fra Ramdal går forbindelsen inn i tunnel under Rambergåsen før 
fjordkryssing over til Smørberg i Tønsberg kommune. Fra Smørberg går forbindelsen videre i tunnel under 
Hogsnesåsen og kommer ut i bunnen av Hogsnesbakken. Herfra følger den dagens 303 frem til påkobling mot 
Semslinna ved travbanen. 

Ny vei dimensjoneres som en kapasitetssterk gate/vei iht. kap. 2.9 i N100 [3]. Det er utover dette satt noen 
kriterier, gitt i Teknisk plan kap. 3.2.2 [26], som er tilpasset fartsgrense 70 km/t. Veien er dimensjonert som 
2-feltsvei fra Smidsrød, gjennom Teietunnelen og frem til rundkjøringen i Ramdal. Fra Ramdal er det tenkt 4 
felt frem til Semslinna. Kryssene planlegges som rundkjøringer. 

 

For mer informasjon henvises til Rapport Teknisk planbeskrivelse. [26] 

 

 

Figur 3-1 Oversiktskart over traseen 

 

 

 

Figur 3-2: Snitt av traseen (fra KDP). 
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4 Grunnlagsmateriale 

4.1 Vei 

Veidata for alle de veilinjer som det er jobbet ut fra er vist i tabellen under. 

Det er pågående prosess for å estimere fremtidig ÅDT, dermed er inntil videre ikke alle verdier oppgitt. 

Tabell 4-1 Oversikt over veigrunnlaget 

 

4.2  Grunnforhold 

I forbindelse med veiprosjektet er det gjort omfattende grunnundersøkelser langs ny veitrase. Det er 
utarbeidet en fagrapport for geoteknikk og en fagrapport for ingeniørgeologi. En kort oppsummering av 
stedlige forhold og fundamenteringsløsning for hver konstruksjon er gjengitt i denne rapporten. Ytterlige 
detaljer rundt problemstillinger knyttet til fundamentering og berg sees i geoteknisk og ingeniørgeologisk 
fagrapport. 
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5 Prosjekteringsforutsetninger 

5.1 Generelt 

Konstruksjonene dimensjoneres i henhold til håndbøker fra Statens vegvesen og standarder (Eurokoder med 
nasjonalt tillegg) fra Norges standardiseringsforbund. Vegnormalene fra SVV overstyrer Eurokodene ved 
uoverensstemmelse mellom dokumentene. 

5.2 Levetid 

Konstruksjoner skal i henhold til håndbok N400 [1], pkt. 1.1.6 dimensjoneres for en brukstid på 100 år. 
Enkeltelementer som normalt ikke har en brukstid på 100 år, som brulagre, fuger etc. skal kunne skiftes ut, og 
konstruksjonen skal tilrettelegges for utskifting av slike elementer. 

5.3 Pålitelighets- og kontrollklasse 

Pålitelighetsklasse er 3 (RC3) iht. tabell NA.A1(901) NS-EN 1990:2002 [10], og det innebærer store 
konsekvenser ved brudd eller funksjonssvikt av konstruksjonen. For støttemurer lavere enn 5m og andre 
mindre konstruksjoner brukes pålitelighetsklasse 2 (RC2). 

5.4 Kontrollklasse 

Pålitelighetsklasser som gitt i forrige avsnitt gir følgende kontrollklasser for prosjektering og utførelse i henhold 
til NS-EN 1990 [10], tabell NA.A1 (902) og NA.A1(903). 

Tabell 5-1 Kontrollklasse 

Pålitelighetsklasse Prosjekteringskontroll Utførelseskontroll 

RC2 Normal Normal 

RC3 Utvidet Utvidet 

Normal utførelseskontroll innebærer egenkontroll av utførende personer i tillegg til en intern kontroll i samsvar 
med organisasjonens prosedyrer. Utvidet kontroll innebærer at det i tillegg til normal kontroll også skal utføres 
en uavhengig faglig kontroll av en annen organisasjon enn den som har foretatt prosjekteringen. 

5.5 Utførelse- og nøyaktighetsklasse  

Utførelsesklasse i henhold til NS-EN 13670[22] settes til Klasse 3. Toleranseklasser som angitt i håndbok R762 
[9] og NS-EN 13670 [22]. For nærmere beskrivelse hva dette innebærer vises det til kapittel 4 og 10 i NS-EN 
13670 [22]. 

Nøyaktighetsklasser i henhold til håndbok R762 [9], prosess 84: 

› Generelt:   Klasse B  

› Kantdragere:   Klasse A 

5.6 Eksponerings- og bestandighetsklasse 

Eksponeringsklasser bestemmes etter NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2008 [16], kap.4 og NS-EN 1992-
2:2005+NA:2010 [17], pkt. NA.4.2. Overdekningskrav fra HB N400 [1], kap. 8.3. 

NS-EN 206-1, Tabell NA.15 [21] angir bestandighetsklasse for aktuelle eksponeringsklasser. 

5.7 Laster  

› HB N400 Bruprosjektering, 2022 
› NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 - Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner. 

› NS-EN 1991-1-x: Eurokode 1: Laster på konstruksjoner 

› NS-EN 1991-2: 2003+NA:2010 - Eurokode 1: Laster på konstruksjoner, Del 2: Trafikklaster på bruer 

5.8 Materialer 

5.8.1 Betong 

Det benyttes normalbetong B45 SV-standard. Spesifikasjoner etter håndbok R762 [9], kap 84.4, og 
fasthetsklasser etter NS-EN 206-1 [21], tabell NA.2 og NA.3. Materialfaktorer γm er som angitt i NS-EN 1992-
1-1 [16], tabell NA.2.1N. Faktorene αc settes til 0,85 i henhold til NS-EN 1992-1-1 [16], pkt.NA.3.1.6.     

Tabell 5-2 Dimensjonerende fastheter betong (MPa) 

  

αcc/αct 

Karakteristisk Bruddgrense Bruksgrense Ulykke 

γc = 1.0 γc = 1.5 γc = 1.0 γc = 1.2 

fck fctk0.05 fcd fctd fcd fctd fcd fctd 

B45 0.85 45 2.7 25.5 1.53 38.3 2.3 31.9 1.91 

5.8.2 Slakkarmering  

Fasthetsklasser for slakkarmering er gitt i NS3576, del 1 til 5. Det benyttes generelt armeringskvalitet B500NC 
[24] som svarer til klasse C. For syrefast armering benyttes B500NRC [25]. Det rustfrie stålet skal tilfredsstille 
NS-EN 10088 nummer 1.4362 eller 1.4401.  

Dimensjonerende fastheter med materialfaktorer γs er som angitt i NS-EN 1992-1-1 [16], tabell NA.2.1N. Ved 
dimensjonering benyttes metode a), det vil si fastning med tøyningsbegrensning. 

Tabell 5-3 E-modul og armeringens dimensjonerende fastheter (MPa) 

Armeringskvalitet Flytegrense E-modul Bruddgrense Bruksgrense Ulykke 

                          
fyk 

            
Es 

γs = 1.15 γs = 1.0 γs = 1.0 

fyd fyd fyd 

B500NC 500 200000 435 500 500 

B500NCR 500 200000 435 500 500 

Generelle armeringsregler er gitt i NS-EN 1992-1-1 [16], avsnitt 8, samt i NS-EN 1992-2 [17], avsnitt 8. 
Spesielle armeringsregler er gitt i håndbok N400 [1], pkt. 8.7.  
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Figur 6-1 Tunnelprofil T4 

6 Utforming 

6.1 Funksjonskrav 

6.1.1 Generelt 

Konstruksjonene skal tilfredsstille de samme funksjonskrav som veien når det gjelder trafikkmengder, 
trafikksikkerhet og trafikkavvikling. 

6.1.2 Krav til levetid 

Bruer skal prosjekteres for en levetid på 100 år ved normalt vedlikehold. Denne levetiden skal legges til grunn 
ved kontroll av utmattingsgrensetilstanden. Korrosjonsbeskyttelsessystemer kan dimensjoneres for en kortere 
levetid enn 100 år, men skal da enkelt kunne vedlikeholdes. Komponenter og utstyr som har antatt levetid 
kortere enn 100 år skal kunne skiftes ut. Konstruksjoner skal være dimensjonert og utformet for planlagte 
utskiftingsarbeider, og det skal etableres og beskrives godkjente prosedyrer for slike arbeider. 

6.2 Konstruktiv utforming 

I utformingen av konstruksjonene er det tilstrebet en naturlig tilpasning til eksisterende terreng ved valg av 
konstruksjonstype. 

6.2.1 Fri åpning under bruer 

HB N400, pkt. 3.6.2 [1]– Krav til fri høyde er gitt i håndbok N100 Veg- og gateutforming. HB N100, kap. 5.4 
[3]– Krav til minste fri høyde ved prosjektering av overgangsbruer er 4,9m. Høydekravet gjelder både for 
kjørebane og skulder. Det skal tas hensyn til veiens tverrfall. 

6.2.2 Geometri krav til G/S-kulverter 

Krav til fri høyde er gitt i håndbok N100 Veg- og 
gateutforming. HB N100, kap. 5.4 [3] – For 
gang- og sykkelveibruer med overliggende 
bæresystem, skal minste fri høyde være 3,10m. 

Minimum bredde i kulvert settes etter tunnelprofil 
T4 (brukes for gang- og sykkelveier) i HB N100, 
tillegg B – figur B.18 [3]. 

6.2.3 Geometrikrav til portaler 

HB N500, pkt.4.3 Portaler [7]. Bergtunneler skal bygges med portaler i tunnelmunningen for å eliminere 
trafikkfare ved utrasing av blokker eller stein, ved snøskred, nedfall av is eller liknende og for å hindre at vann 
renner ut over påhugget og ned i veibanen. Portalen skal føres tilstrekkelig langt ut fra påhugget slik at den tar 

imot nedfall av stein og is. Lengde på frittbærende del utenfor tilbakefyllingsmasser skal være minimum 2 
meter. Portalen skal avsluttes med en fritt oppstikkende, vertikal krage på minimum 300mm. 

Tunnelportaler og tilhørende rekkverk skal utformes slik at de ivaretar sikkerhet for påkjørsel. Ved ÅDT>6000 
skal portalene med inngående trafikk utformes med traktform. Trakten skal utformes slik at tangentene til 
sirkelbuene er parallelle i overgangspunkter i profilet. Radius i veggen holdes konstant i henhold til 
normalprofilene. Radius i hengen skal tilpasses slik at hengen får en jevn overgang. 

Lengden på kontaktstøpt del av portalen fastsettes på grunnlag av bergmassekvalitet og bergoverdekning. Det 
er for denne prosjekteringsfasen valgt å benytte lengde 5m for kontaktstøp. Endelig lengde fastsettes under 
bygging. Se også HB N500, pkt. 4.3-5 [7] og HB V520, pkt. 6.3.7 [8].   

6.2.4 Brurekkverk og gjerder 

HB N101, kap. 4.3 [4] angir krav til rekkverk på bruer og støttemur. Rekkverket skal være brøytetett og ha 
styrkeklasse H2. Det kan settes opp bybrurekkverk i typiske bystrøk der farten er maks. 50km/t, der det er 
opphøyd fortau og fortaus bredde er minst 2,5 m bred. Rekkverket skal være minst 1,2m høyt over 
fortausnivå og med en maskeåpning ikke større enn 120mm. 

HB N500 krav 4.3-3 [7] - Tunnelportalen og tilhørende rekkverk skal utformes slik at de ivaretar sikkerhet ved 
påkjørsel. Tunnelportalen bygges med tilstrekkelig bredde for å ivareta rekkverksløsning i 
portalåpningen. Rekkverksløsningen tilpasses vann- og frostsikringskonstruksjon i tunnelen. Rekkverk foran 
tunnelportaler skal ha styrkeklasse H2. Rekkverket føres 4m inn i tunnelportalen, fra det punktet hvor vei og 
tunnelportal er parallelle.  

6.2.5 Belegning og fuktisolering 

Det skal benyttes belegningsklasse A3-4 på overgangsbrua og på bunnplaten i gangkulverter. Membran og 
asfalt antas å ha en total byggehøyde på 80mm for G/S-veien og 100mm for hovedveien.  

HB N400, kap 12.2 [1] – På utsiden av vegger og tak skal det benyttes selvklebende eller helsveiset 
asfaltmembran i henhold til håndbok R500 eller membran som beskrevet i belegningsklasse A3-2. For 
tunnelportaler med lengde <35 m der det benyttes prefabrikkert plastmembran i kontaktstøpen mot berg, kan 
denne membranen også benyttes på resten av portalen. For tilnærmet vertikale flater under overgangsplate og 
på støttemurer kan drenerende knotteplater benyttes.  

Over fuger i betong skal det legges en ekstra stripe membran med bredde 1,0 m under den gjennomgående 
membranen. I tillegg benyttes innstøpt waterstop sentrisk i fugen. 

6.3 Spesielle krav til materialer og løsninger 

› Fuger i vegg etableres ved bruk av XPS eller asfaltmembran. 

› Bruer og kulverter skal ha innstøpte trekkerør med trekkekum i hver ende for innvendig føring av kabler. 
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6.3.1 Lagre 

Brulager skal være utprøvd og akseptert til bruk på norske bruer. For brulager som ikke er i vanlig bruk på det 
norske markedet må det dokumenters at bruksområdet i referanselandene er det samme som for dette 
prosjektet. 

6.3.2 Vannavløp og andre rørsystemer 

Det skal benyttes rustfritt stål og syrefast kvalitet i henhold til NS-EN 10088. Enkle vannavløp skal minimum 
ha innvendig diameter 150 mm. For å unngå at overvann kan blåse inn på brua benyttes 500 mm fritt nedstikk 
under brua evt. lenger ved behov. Eventuelle riståpninger skal være maks. 50 mm. På gangbruer og i g/s-
baner skal det benyttes riståpning med 20 mm. Retning på spaltene i ristene skal danne 45 grader med 
kjøreretningen for å ikke være til hinder for blant annet syklister. Vannavløp skal lokaliseres slik at 
underliggendekonstruksjoner og trafikkerte arealer ikke nedfuktes. I nedløpsområdet skal det sørges for 
nødvendigerosjonssikring. Antall og plassering av sluk prosjekteres ved senere fase, disse skal sørge for god 
og sikker vannavrenning. 

6.3.3 Overgangsplater 

Overgangsplater for bruer og andre konstruksjoner i veilinja skal utformes i henhold til HB N400, pkt. 3.8.3[1]. 
Der kulvertene fundamenteres på peler eller ved veldig bløt grunn kan det vise seg nødvendig med 
overgangsplater også mot bunnplaten.  

6.3.4 Støyskjermer   

På Ramdal skal det festes støyskjerm på kantdrageren til kulvert /støttemur. Det er valgt godkjent standard 
støyskjermer i glass tilpasset valgt rekkverk. 

 

Figur 6-2 Støyskjerm og H2-rekkverk 

 

 

6.4 Driftsforutsetninger 

› Konstruksjonens bruksbetingelser skal ikke endres uten ny vurdering av sikkerhet og funksjon. 

› Konstruksjonen blir tilfredsstillende vedlikeholdt, slik at sikkerhet, funksjonsdyktighet og estetiske forhold 
opprettholdes.  
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7 Forprosjekt for de enkelte konstruksjonene 

I dette kapittelet presenteres hver enkelt konstruksjon i et eget delkapittel. Presentasjonen består av en 
beskrivelse av konstruksjonsløsning, fundamentering og byggemetode, samt en mengdeangivelse og en 
oversiktstegning. Støttemurer og portalene tilknyttet rømningstunnelen til Teietunnelen er ikke omtalt her. 

7.1 Kostnad 

Kostnadene er vurdert ved hjelp av anslag i regi av Vestfold og Telemark fylkeskommune. Kostnad 
framkommer følgelig ikke av foreliggende dokument. 
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7.2 K010 Kolberg kulvert 

7.2.1 Generelt 

G/S-veien krysser under Kirkeveien gjennom Kolberg kulvert.   

› Konstruksjonstype:  Plasstøpt kulvert  

› Vei over bru:          Fylkesvei 308, ÅDT 8500 (2048), fartsgrense 50 km/t 

› Vei under bru:   G/S-vei, Gående/syklende per time (ikke kjent) 

› Totallengde:    26 m 

› Føringsbredde:   7,5-8,5 m 

› Areal:    230 m² 

 

Figur 7-1 Angitt arealmengde er vist i grønt 

7.2.2 Konstruksjonsløsning 

Undergangen er planlagt som en plasstøpt kulvert i betong B45 SV-Standard. Kulverten bygges uten fuger. 
Vingemurene følger langsetter vei over. Fordyblet fuge mellom vinge og støttemur.  

Brøytetett bybrurekkverk monteres på kantdragerne og videre på vingemur/rekkeverksfundament.  

 

Figur 7-2 Illustrasjon 

7.2.3 Fundamentering 

Området er preget av bløt kvikkleire med varierende mektighet med grunt berg mot vest. Fundamentering 
antas direkte på forsterket grunn. 

7.2.4 Byggemetode 

Kulverten bygges på tradisjonell måte i en delvis avstivet byggegrop. Anleggsgjennomføringen for området er 
nærmere omtalt i den tekniske planbeskrivelsen. Det legges fiberduk, masseutskiftes med sprengstein til 
frostfri dybde evt. benyttes frostisolasjon. Det benyttes stående bordforskaling i synlige veggflater og liggende 
forskaling i takflatens lengderetning og for kantdragere. 

7.2.5 Oversiktstegning 

Se neste side.  
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7.3 K020 Ramdal kulvert 

7.3.1 Generelt 

G/S-veien krysser under fylkesveien gjennom Ramdal kulvert.   

› Konstruksjonstype:  Plasstøpt kulvert  

› Vei over bru:          Fylkesvei, ÅDT 15500 (2048), fartsgrense 60 km/t 

› Vei under bru:   G/S-vei, Gående/syklende per time (ikke kjent) 

› Totallengde:    25,7 m 

› Føringsbredde:   5,0 m 

› Areal:     187 m² 

 

Figur 7-3 Angitt arealmengde er vist i grønt 

7.3.2 Konstruksjonsløsning 

Undergangen er planlagt som en plasstøpt kulvert i betong B45 SV-Standard. Avhengig av fremdrift versus   
kostnader med svinnarmering må vurderes om det er hensiktsmessig med en fuge midt i kulverten. I nord og 
sørøst følger vingemurene langsetter vei over. I sørvest fungerer tilgrensende støttemur langs G/S-vei som 
vingemur. Fordyblet fuge mellom vinge og støttemur. 

Brøytetett H2 brurekkverk på kantdragere. Støyskjerm på kantdrager i sør.  

 

 

 

 

 

Figur 7-4 Illustrasjon 

7.3.3 Fundamentering 

Området er preget av kvikkleire med stor mektighet. Fundamentering antas direkte på forsterket grunn. 

7.3.4 Byggemetode 

Kulverten bygges på tradisjonell måte i en delvis avstivet byggegrop. Anleggsgjennomføringen for området er 
nærmere omtalt i den tekniske planbeskrivelsen. Det legges fiberduk, masseutskiftes med sprengstein til 
frostfri dybde evt. benyttes frostisolasjon. Det benyttes stående bordforskaling i synlige veggflater og liggende 
forskaling i takflatens lengderetning og for kantdragere.   

7.3.5 Oversiktstegning 

Se neste side. 
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7.4 K030 Jarlsberg kulvert 

7.4.1 Generelt 

G/S-veien krysser under fylkesveien gjennom Jarlsberg kulvert.   

› Konstruksjonstype:  Plasstøpt kulvert  

› Vei over bru:    Fylkesvei, ÅDT 21500 (2048), fartsgrense 70 km/t 

› Vei under bru:   G/S-vei, Gående/syklende per time (ikke kjent) 

› Totallengde:    27 m 

› Føringsbredde:   4,0 m 

› Areal:    125 m² 

 

Figur 7-5 Angitt arealmengde er vist i grønt 

 

7.4.2 Konstruksjonsløsning 

Undergangen er planlagt som en plasstøpt kulvert i betong B45 SV-Standard. Kulverten bygges uten fuger. 
Vingemurene følger langsetter vei over. 

Brøytetett H2-brurekkverk monteres på kantdragerne. 

 

 

Figur 7-6 Illustrasjon 

7.4.3 Fundamentering 

Området er preget av normal konsolidert leire med stor mektighet og høy grunnvannstand. Ingen 
bergpåvisning på 40m. Fundamentering antas drenert, direkte på forsterket grunn. 

7.4.4 Byggemetode 

Kulverten bygges på tradisjonell måte i en delvis avstivet byggegrop. Anleggsgjennomføringen for området er 
nærmere omtalt i den tekniske planbeskrivelsen. Det legges fiberduk, masseutskiftes med sprengstein til 
frostfri dybde evt. benyttes frostisolasjon. Det benyttes stående bordforskaling i synlige veggflater og liggende 
forskaling i takflatens lengderetning og for kantdragere.   

7.4.5 Oversiktstegning 

Se neste side. 
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7.5 K040 Smørberg G/S-bru 

7.5.1 Generelt 

G/S-veien krysser over fylkesveien med Smørberg G/S bru.   

› Konstruksjonstype:  2 spenns plasstøpt platebru 

› Vei over bru:    G/S-vei, Gående/syklende per time (ikke kjent) 

› Vei under bru:   Fylkesvei, ÅDT 15500 (2048), fartsgrense 70 km/t 

› Totallengde:    37,1 m 

› Føringsbredde:   3 m 

› Areal:    150 m² 

 

Figur 7-7 Angitt arealmengde er vist i grønt 

7.5.2 Konstruksjonsløsning 

Brua er planlagt som en plasstøpt slakkarmert platebru i betong B45 SV-Standard. Brua har 2 spenn. 
Vingemurene følger langsetter vei over. Lagre i akse 1 og 3, monolittisk i akse 2. 

Brøytetett G/S-rekkverk monteres på kantdrager. 

 

Figur 7-8 Illustrasjon 

7.5.3 Fundamentering 

Brua fundamenteres på avrettede løsmasser over sprengt berg. 

7.5.4 Byggemetode 

Bruoverbygningen antas støpt på bærende stillas reist fra bakken. Det benyttes liggende bordforskaling på 
overbygningen og stående bordforskaling på vertikale flater.  

7.5.5 Oversiktstegning 

Se neste side. 
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7.6 K110 Portal Teietunnelen, vestgående sør 

7.6.1 Generelt 

Søndre portal for Teietunnelen. 

› Konstruksjonstype:  Plasstøpt portal 

› Vei gjennom portal:  Fylkesvei, ÅDT 11000 (2048), fartsgrense 70 km/t 

› Vei over portal:   Fylkesvei 308, ÅDT xxxx (2040), fartsgrense 70 km/t 

› Totallengde:    57,2 m 

› Føringsbredde:   9,5 -12,5 m 

› Areal:    661 m² 

 

Figur 7-9 Angitt arealmengde er vist i grønt 

7.6.2 Konstruksjonsløsning 

Tunnelportalen er utført med tverrsnitt T9,5. Lengden er 57,2 m inkludert kontaktstøp ved påhugget. 
Fordyblede fuger legges for ca. hver 20m. Portalåpningen utføres med helning 5:1 tilpasset tørrsteinsmuren i 
bakkant. Portalen har frittbærende utstikk 2m utenfor tørrmuren. Portalkragen har en oppkant som reduserer 
faren for nedfall av jord og snø. Portalåpningen har en traktutforming med en breddeutvidelse 1:10 over de 
siste 15 m. Det monteres høydehinder i portalåpningen. H2-rekkverket monteres dels på eget fundament/ dels 
på bankettene i tunnelen. 

 

Figur 7-10 Illustrasjon 

7.6.3 Fundamentering 

Området er preget av bløt sensitiv leire med varierende mektighet med grunt berg mot vest. Fundamentering 
utføres i form av stålkjernepeler til berg.  

7.6.4 Byggemetode 

Portalen bygges i avstivet byggegrop. Anleggsgjennomføringen for portalområdene er nærmere omtalt i den 
tekniske planbeskrivelsen. 

7.6.5 Oversiktstegning 

Se neste side.   
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7.7 K130 Portal Teietunnelen, vestgående nord 

7.7.1 Generelt 

Nordre portal for Teietunnelen.  

› Konstruksjonstype:  Plasstøpt portal 

› Vei gjennom portal:  Fylkesvei, ÅDT 11000 (2048), fartsgrense 60 km/t 

› Totallengde:    15 m 

› Føringsbredde:   9,5 m 

› Areal:    187 m² 

 

Figur 7-11 Angitt arealmengde er vist i grønt 

7.7.2 Konstruksjonsløsning 

Tunnelportalen er utført med tverrsnitt T9,5. Lengden er 15 m inkludert kontaktstøp ved påhugget. 
Portalåpningen utføres med helning 5:1 tilpasset tørrsteinsmuren i bakkant. Portalen har frittbærende utstikk 
2m utenfor tørrmuren. Portalkragen har en oppkant som reduserer faren for nedfall av jord og snø. 

 

Figur 7-12 Illustrasjon 

7.7.3 Fundamentering 

Portalen fundamenteres på avrettede løsmasser over undersprengt berg. 

7.7.4 Byggemetode 

Portalen bygges i åpen byggegrop og i utsprengt forskjæring for tunnelen. Anleggsgjennomføringen for 
portalområdene er nærmere omtalt i den tekniske planbeskrivelsen. 

7.7.5 Oversiktstegning 

Se neste side.
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7.8 K210 Portal Rambergtunnelen, vestgående, sør 

7.8.1 Generelt 

Søndre portal for Rambergtunnelen vestgående løp  

› Konstruksjonstype:  Plasstøpt portal 

› Vei gjennom portal:  Fylkesvei, ÅDT 15500 (2048), fartsgrense 60 km/t 

› Vei over portal:   Sti 

› Totallengde:    20 m 

› Føringsbredde:   9,5 -12,5 m 

› Areal:    242 m² 

 

Figur 7-13 Angitt arealmengde er vist i grønt 

7.8.2 Konstruksjonsløsning 

Tunnelportalen er utført med tverrsnitt T9,5. Lengden er 20 m inkludert kontaktstøp ved påhugget. 
Portalåpningen utføres med helning 5:1 tilpasset tørrsteinsmuren i bakkant. Portalen har frittbærende utstikk 
2m utenfor tørrmuren. Portalkragen har en oppkant som reduserer faren for nedfall av jord og snø. 
Portalåpningen har en traktutforming med en breddeutvidelse 1:10 over de siste 15 m. Det monteres 
høydehinder i portalåpningen. H2-rekkverket monteres dels på eget fundament/ dels på bankettene i tunnelen. 

 

Figur 7-14 Illustrasjon 

7.8.3 Fundamentering 

Portalen fundamenteres på avrettede løsmasser over undersprengt berg. 

7.8.4 Byggemetode 

Portalen bygges i åpen byggegrop og i utsprengt forskjæring for tunnelen. Anleggsgjennomføringen for 
portalområdene er nærmere omtalt i den tekniske planbeskrivelsen. 

7.8.5 Oversiktstegning 

Se neste side.
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7.9 K220 Portal Rambergtunnelen, østgående, sør 

7.9.1 Generelt 

Søndre portal for Rambergtunnelen østgående løp  

› Konstruksjonstype:  Plasstøpt portal 

› Vei gjennom portal:  Fylkesvei, ÅDT 15500 (2048), fartsgrense 60 km/t 

› Vei over portal:   Sti 

› Totallengde:    20 m 

› Føringsbredde:   9,5 m 

› Areal:    214 m² 

 

Figur 7-15 Angitt arealmengde er vist i grønt 

7.9.2 Konstruksjonsløsning 

Tunnelportalen er utført med tverrsnitt T9,5. Lengden er 20m inkludert kontaktstøp ved påhugget. 
Portalåpningen utføres med helning 5:1 tilpasset tørrsteinsmuren i bakkant. Portalen har frittbærende utstikk 
2m utenfor tørrmuren. Portalkragen har en oppkant som reduserer faren for nedfall av jord og snø. 

 

Figur 7-16 Illustrasjon 

7.9.3 Fundamentering 

Portalen fundamenteres på avrettede løsmasser over undersprengt berg. 

7.9.4 Byggemetode 

Portalen bygges i åpen byggegrop og i utsprengt forskjæring for tunnelen. Anleggsgjennomføringen for 
portalområdene er nærmere omtalt i den tekniske planbeskrivelsen. 

7.9.5 Oversiktstegning 

Se neste side. 
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7.10 K230 Portal Rambergtunnelen, vestgående, nord 

7.10.1 Generelt 

Nordre portal for Rambergtunnelen vestgående løp  

› Konstruksjonstype:  Plasstøpt portal 

› Vei gjennom portal:  Fylkesvei, ÅDT 15500 (2048) fartsgrense 70 km/t 

› Totallengde:    8,5 m 

› Føringsbredde:   9,5 m 

› Areal:    88 m² 

 

Figur 7-17 Angitt arealmengde er vist i grønt 

7.10.2 Konstruksjonsløsning 

Tunnelportalen er utført med tverrsnitt T9,5. Lengden er 8m inkludert kontaktstøp ved påhugget. 
Portalåpningen utføres med helning 10:1 tilpasset påhugget i bakkant. Portalkragen har en oppkant som 
reduserer faren for nedfall av stein og snø.  

 

Figur 7-18 Illustrasjon 

7.10.3 Fundamentering 

Portalen fundamenteres på avrettede løsmasser over undersprengt berg. 

7.10.4 Byggemetode 

Portalen bygges i åpen byggegrop og i utsprengt forskjæring for tunnelen. Anleggsgjennomføringen for 
portalområdene er nærmere omtalt i den tekniske planbeskrivelsen. 

7.10.5 Oversiktstegning 

Se neste side.
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7.11 K240 Portal Rambergtunnelen, østgående, nord 

7.11.1 Generelt 

Nordre portal for Rambergtunnelen østgående løp  

› Konstruksjonstype:  Plasstøpt portal 

› Vei gjennom portal:  Fylkesvei, ÅDT 15500 (2048), fartsgrense 70 km/t 

› Totallengde:    15,5 m 

› Føringsbredde:   9,5 -12,5 m 

› Areal:    187 m² 

 

Figur 7-19 Angitt arealmengde er vist i grønt 

7.11.2 Konstruksjonsløsning 

Tunnelportalen er utført med tverrsnitt T9,5. Lengden er 15m inkludert kontaktstøp ved påhugget. 
Portalåpningen utføres med helning 10:1 tilpasset påhugget i bakkant. Portalkragen har en oppkant som 
reduserer faren for nedfall av jord og snø. Portalåpningen har en traktutforming med en breddeutvidelse 1:10. 
Det monteres høydehinder i portalåpningen. H2-rekkverket monteres dels på eget fundament/ dels på 
bankettene i tunnelen.     

 

Figur 7-20 Illustrasjon 

7.11.3 Fundamentering 

Portalen fundamenteres på avrettede løsmasser over undersprengt berg. 

7.11.4 Byggemetode 

Portalen bygges i åpen byggegrop og i utsprengt forskjæring for tunnelen. Anleggsgjennomføringen for 
portalområdene er nærmere omtalt i den tekniske planbeskrivelsen. 

7.11.5 Oversiktstegning 

Se neste side.
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7.12 K250 Portal Rambergtunnelen, G/S, sør 

7.12.1 Generelt 

Søndre portal for Rambergtunnelen G/S  

› Konstruksjonstype:  Plasstøpt portal 

› Vei gjennom portal:  Sykkelvei med fortau, Gående/syklende per time (ikke kjent) 

› Vei over portal:   Sti. 

› Totallengde:    20 m 

› Føringsbredde:   4 m 

› Areal:    97 m² 

 

Figur 7-21 Angitt arealmengde er vist i grønt 

7.12.2 Konstruksjonsløsning 

Tunnelportalen er utført med tverrsnitt T4. Lengden er 20m inkludert kontaktstøp ved påhugget. 
Portalåpningen utføres med helning 5:1 tilpasset tørrsteinsmuren i bakkant. Portalen har frittbærende utstikk 
2m utenfor tørrmuren. Portalkragen har en oppkant som reduserer faren for nedfall av jord og snø. 

 

Figur 7-22 Illustrasjon 

7.12.3 Fundamentering 

Portalen fundamenteres på avrettede løsmasser over undersprengt berg. 

7.12.4 Byggemetode 

Portalen bygges i åpen byggegrop og i utsprengt forskjæring for tunnelen. Anleggsgjennomføringen for 
portalområdene er nærmere omtalt i den tekniske planbeskrivelsen. 

7.12.5 Oversiktstegning 

Se neste side.
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7.13 K260 Portal Rambergtunnelen, G/S, nord 

7.13.1 Generelt 

Nordre portal for Rambergtunnelen G/S  

› Konstruksjonstype:  Plasstøpt portal 

› Vei gjennom portal:  Sykkelvei med fortau, Gående/syklende per time (ikke kjent) 

› Totallengde:    8,5 m 

› Føringsbredde:   4 m 

› Areal:    42 m² 

 

Figur 7-23 Angitt arealmengde er vist i grønt 

7.13.2 Konstruksjonsløsning 

Tunnelportalen er utført med tverrsnitt T4. Lengden er 8,5m inkludert kontaktstøp ved påhugget. 
Portalåpningen utføres med helning 10:1 tilpasset påhugget i bakkant. Portalkragen har en oppkant som 
reduserer faren for nedfall av jord og snø. 

 

Figur 7-24 Illustrasjon 

7.13.3 Fundamentering 

Portalen fundamenteres på avrettede løsmasser over undersprengt berg. 

7.13.4 Byggemetode 

Portalen bygges i åpen byggegrop og i utsprengt forskjæring for tunnelen. Anleggsgjennomføringen for 
portalområdene er nærmere omtalt i den tekniske planbeskrivelsen. 

7.13.5 Oversiktstegning 

Se neste side.



 

 
 

DETALJREGULERINGSPLAN FOR NY FASTLANDSFORBINDELSE FRA FÆRDER KOMMUNE
FAGRAPPORT KONSTRUKSJONER 

33



 

 
 

DETALJREGULERINGSPLAN FOR NY FASTLANDSFORBINDELSE FRA FÆRDER KOMMUNE
FAGRAPPORT KONSTRUKSJONER 

34

7.14 K310 Portal Hogsnestunnelen, vestgående, sør 

7.14.1 Generelt 

Søndre portal for Rambergtunnelen vestgående løp  

› Konstruksjonstype:  Plasstøpt portal 

› Vei gjennom portal:  Fylkesvei, ÅDT 21500 (2048), fartsgrense 70 km/t 

› Totallengde:    20 m 

› Føringsbredde:   9,5 -12,5 m 

› Areal:    248 m² 

 

Figur 7-25 Angitt arealmengde er vist i grønt 

7.14.2 Konstruksjonsløsning 

Tunnelportalen er utført med tverrsnitt T9,5. Lengden er 20m inkludert kontaktstøp ved påhugget. 
Portalåpningen utføres med helning 1:5 tilpasset terrenget. Portalen har frittbærende utstikk 2m utenfor 
tørrmuren. Portalkragen har en oppkant som reduserer faren for nedfall av jord og snø. Portalåpningen har en 
traktutforming med en breddeutvidelse 1:10 over de siste 15 m. Det monteres høydehinder i portalåpningen. 
H2-rekkverket monteres dels på eget fundament/ dels på bankettene i tunnelen.     

 

Figur 7-26 Illustrasjon 

7.14.3 Fundamentering 

Portalen fundamenteres på avrettede løsmasser over undersprengt berg. 

7.14.4 Byggemetode 

Portalen bygges i åpen byggegrop og i utsprengt forskjæring for tunnelen. Anleggsgjennomføringen for 
portalområdene er nærmere omtalt i den tekniske planbeskrivelsen. 

7.14.5 Oversiktstegning 

Se neste side.
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7.15 K320 Portal Hogsnestunnelen, østgående, sør 

7.15.1 Generelt 

Søndre portal for Rambergtunnelen østgående løp  

› Konstruksjonstype:  Plasstøpt portal 

› Vei gjennom portal:  Fylkesvei, ÅDT 21500 (2048), fartsgrense 70 km/t 

› Totallengde:    20 m 

› Føringsbredde:   9,5 m 

› Areal:    223 m² 

 

Figur 7-27 Angitt arealmengde er vist i grønt 

7.15.2 Konstruksjonsløsning 

Tunnelportalen er utført med tverrsnitt T9,5. Lengden er 20m inkludert kontaktstøp ved påhugget. 
Portalåpningen utføres med helning 1:5 tilpasset terrenget. Portalen har frittbærende utstikk 2m utenfor 
tørrmuren. Portalkragen har en oppkant som reduserer faren for nedfall av jord og snø. 

 

Figur 7-28 Illustrasjon 

7.15.3 Fundamentering 

Portalen fundamenteres på avrettede løsmasser over undersprengt berg. 

7.15.4 Byggemetode 

Portalen bygges i åpen byggegrop og i utsprengt forskjæring for tunnelen. Anleggsgjennomføringen for 
portalområdene er nærmere omtalt i den tekniske planbeskrivelsen. 

7.15.5 Oversiktstegning 

Se neste side.
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7.16 K330 Portal Hogsnestunnelen, vestgående, nord 

7.16.1 Generelt 

Nordre portal for Hogsnestunnelen vestgående løp  

› Konstruksjonstype:  Plasstøpt portal 

› Vei gjennom portal:  Fylkesvei, ÅDT 21500 (2048), fartsgrense 70 km/t 

› Vei over portal:   G/S-vei, Gående/syklende per time (ikke kjent) 

› Totallengde:    45,5 m 

› Føringsbredde:   9,5 m 

› Areal:    379 m² 

 

Figur 7-29 Angitt arealmengde er vist i grønt 

7.16.2 Konstruksjonsløsning 

Tunnelportalen er utført med tverrsnitt T9,5. Lengden er 45,5m inkludert kontaktstøp ved påhugget. Fordyblet 
fuge legges ca. hver 20m. Portalåpningen utføres med helning 2:1. Portalen har frittbærende utstikk 2m 
utenfor tørrmuren. Portalkragen har en oppkant som reduserer faren for nedfall av jord og snø. 

 

Figur 7-30 Illustrasjon 

7.16.3 Fundamentering 

Portalen fundamenteres på avrettede løsmasser over undersprengt berg. 

7.16.4 Byggemetode 

Portalen bygges i åpen byggegrop og i utsprengt forskjæring for tunnelen. Anleggsgjennomføringen for 
portalområdene er nærmere omtalt i den tekniske planbeskrivelsen. 

7.16.5 Oversiktstegning 

Se neste side.
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7.17 K340 Portal Hogsnestunnelen, østgående, nord 

7.17.1 Generelt 

Nordre portal for Hogsnestunnelen østgående løp 

› Konstruksjonstype:  Plasstøpt portal 

› Vei gjennom portal:  Fylkesvei, ÅDT 21500 (2048), fartsgrense 70 km/t 

› Vei over portal:   G/S-vei, Gående/syklende per time (ikke kjent) 

› Totallengde:    43,75 m 

› Føringsbredde:   9,5 -12,5 m 

› Areal:    351 m² 

 

Figur 7-31 Angitt arealmengde er vist i grønt 

7.17.2 Konstruksjonsløsning 

Tunnelportalen er utført med tverrsnitt T9,5. Lengden er 43,75m inkludert kontaktstøp ved påhugget. 
Fordyblet fuge legges ca. hver 20m. Portalåpningen utføres med helning 2:1. Portalen har frittbærende utstikk 
2m utenfor tørrmuren. Portalkragen har en oppkant som reduserer faren for nedfall av jord og snø. 
Portalåpningen har en traktutforming med en breddeutvidelse 1:10 over de siste 20 m. Det monteres 
høydehinder i portalåpningen. H2-rekkverket monteres dels på eget fundament/ dels på bankettene i tunnelen. 

 

Figur 7-32 Illustrasjon 

7.17.3 Fundamentering 

Portalen fundamenteres på avrettede løsmasser over undersprengt berg. 

7.17.4 Byggemetode 

Portalen bygges i åpen byggegrop og i utsprengt forskjæring for tunnelen. Anleggsgjennomføringen for 
portalområdene er nærmere omtalt i den tekniske planbeskrivelsen. 

7.17.5 Oversiktstegning 

Se neste side.
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