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E134 Strømsåstunnelen er et prosjekt initiert for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften (sluttilstand).
Rapporten `anleggsgjennomføring` omhandler muligheter og begrensninger tilknyttet anleggsgjennomføringen for
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krevende problemstillingene med hensyn til anleggsgjennomføringen er;
•
•
•

Tunneldrift (rystelser), massetransport og hensynet til nærmiljø (YM)
Ny tunnelportal (løsmassetunnel) på Bangeløkka under eksisterende E18
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1 Innledning

Innledning

I forbindelse med det pågående reguleringsarbeidet for E134 Strømsåstunnelen (nytt tunnelløp) skal det utarbeides
en rapport som omhandler alle praktiske problemstillinger tilknyttet anleggsgjennomføringen.
Anleggsområdet ligger lokalisert i Drammen, nært til områder som Bangeløkka, Bjørkelia og Konnerud samt nært til
sentral infrastruktur som Vestfoldbanen (jernbanen), E134 og E18 (avkjøring til Drammen). Anleggsgjennomføringen
vil stekt påvirke både nærområdet (Bangeløkka, Bjørkelia, Konnerud) og trafikkavviklingen.

Figur 1 > Kartutsnitt

1.1

Byggherreforskriftens krav

Byggherren plikter å tilrettelegge for en hensiktsmessig anleggsgjennomføring (byggbarhet).
Anlegget E134 Strømsåstunnelen kan prinsipielt deles i to (tre) ulike hovedfokusområder/hovedutfordringer;
•
•

Tunnelarbeider med tilhørende massetransport, hoveddriveretning fra Bjørkelia retning Bangeløkka.
Betongarbeider og trafikkomlegging i området Bangeløkka (omlegging av trafikk på E18 er en forholdsvis
betydelig utfordring).
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Videre omtales også mindre problemstillinger tilknyttet anleggsgjennomføringen

2

•

Gang/Sykkel trafikk

•

Hensynet til Ytre Miljø (YM)
o

Støy fra tunnelventilasjon (anleggsfasen) og støy/støv fra knuseverk

o

Tunnelvann fra drivefasen (produksjonsvann og innlekkasjevann fra berget)

Tunnelarbeider med tilhørende massetransport

Anlegget skal planlegge for bygging av en ca 3,8 km lang fjelltunnel, tunnelen skal kobles sammen med den
eksisterende E134 Strømsåstunnel via tverrslag (T4 brukes ifm rømningsveger) for hver 250 meter (ref krav i N500).

Figur 2 > Prinsippskisse for havarilommer, nødstasjoner og rømningsveger

2.1

Grunnlagsdata, tunnel
•

Tunnelklasse E, tunnellengde ca 3.800 m, ÅDT (2040) = 26.200

•

Teoretisk sprengningsprofil ca 71 m2 (inkl 0,75 m vegoverbygning og 0,6 m sikring)

•

Tunneltverrsnitt T9,5 (utvidet tunnelprofil retning Bangeløkka (filterfelt) samt havarinisjer)

Figur 3 > Normalprofil, tunnel (T9,5), tak- og veggelementer i betong, vegoverbygning 0,75 meter (standard utførelse)
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Riggområde tunnel, driveretning fra Bjørkelia retning Bangeløkka
Bjørkelia

Anleggstrafikken anbefales å få tilkomst til E134 på Bjørkelia (av- og påkjøringsramper på begge sider nord for
eksisterende tunnelportal, nødvegen opparbeides som en omkjøringsveg for å unngå kryssing over CL på eksisterende
E134). Det bør vurderes å sette opp fysisk skille mellom kjørebanene i området på utsiden av tunnelportalen i retning
Bjørkelia. Anleggstrafikken skal kjøre over tunnelportalen (ingen kryssing av E134 i plan).

Figur 4 A > E134 ved Bjørkelia i dag

Figur 4 B > E134 ved Bjørkelia fremtidig situasjon, påhugg (blå pil)
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Figur 4 C > Anleggstrafikk via midlertidig planskilt kryss på Bjørkelia
2.2.2

Bangeløkka

På Bangeløkka vil det innledningsvis være omfattende trafikkomleggings- og betongarbeider (løsmassetunnel,
omlegging av trafikken på E18) før fjellarbeidene kan påbegynnes. I den grad det skal aksepteres massetransport i
området Bangeløkka så må massene fra tunneldriften måtte bli fraktet ut via den nyetablerte løsmassetunnelen
(under E18). Det vil være betydelige utfordringer tilknyttet tunneldrift fra Bangeløkka retning Bjørkelia, spesielt
innledningsvis (krevende å etablere tunnelpåhugg).
Dersom det skal drives tunnel fra Bangeløkka retning Bjørkelia bør det drives en tunnel med redusert tverrsnitt og
deretter senere strossing til fullt tunnelprofil. Det er fare for både rystelser (Vestfoldbanen) og steinsprut (bebyggelse
og trafikk på E18).
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Figur 5 > Bangeløkka, påhugg (blå pil)
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Mulighet for tverrslag

Dersom tunneldrift fra Bangeløkka synes vanskelig (tidkrevende betongarbeider (komplekst), nærhet til E18 og til
Vestfoldbanen samt nærhet til trafikk og til bebyggelse på Bangeløkka) vil store deler av tunnelen bli drevet med
driveretning fra Bjørkelia retning Bangeløkka. Muligheten for å etablere tverrslag er dårlig tilrettelagt da det ikke er et
system av gode lokalveger som vil tåle belastningen med massetransport (tett boligbebyggelse og lav standard på det
nærliggende lokalvegnettet). Følgelig, det kan ikke påregnes å kunne etablere hensiktsmessige tverrslag for å redusere
byggetiden. Dersom tverrslag likevel blir aktuelt å benytte (prosjektet får krav til byggetid) så må det (mest sannsynlig)
etableres diverse kostnadskrevende kompenserende/utbedrende tiltak på lokalvegnettet

2.3

Tipplass, mottak av stein fra tunneldrivingen

Alle overskuddsmasser skal leveres til et godkjent deponi. Det er flere aktuelle deponi i Drammensområdet.
Planprosessen vil videre måtte ta stilling til de mest hensiktsmessige deponiområdene. Det er viktig at prosjektet
klarlegger eventuelle utlegg eller gevinster (transportkostnader, kostnader til knusing/utlegging, knusing til internt
bruk (vegoverbygning), dette for optimalisering av prosjektøkonomien. Mottakere av sprengt stein fra tunneldriften
må selv sørge for alle nødvendige tillatelser og kostnader tilknyttet utlegging (prosjektet leverer til porten, og mottar
eventuelle knuste steinmasser ferdig opplastet med rett fraksjon direkte på kjøretøy).
Til orientering er det begrenset med plass til mellomlagring internt på anlegget. Det er regulert inn et større
riggområde på Bjørkelia, men dette området egner seg ikke spesielt godt for mellomlagring. Et mindre omfang av
lagring av sprengt stein (eventuelt for videre bearbeiding/knusing) i nevnte område er mulig. På Bangeløkka er det
tilnærmet ingen ledig plass avsatt for mellomlagring av masser.

2.4

Riggområde

Det bør kunne etableres et riggområde på Bangeløkka (SVV eier et område tett inn til Bangeløkkakrysset, og et
riggområde på Bjørkelia (området mellom Bjørkelia tunnelportal og Konnerudnedføringen). Nevnte område på
Bjørkelia vil (mest sannsynlig) senere bli benyttet til arealer for Konnerudnedføringen. Tidligere planer for
Konnerudnedføringen (fra 2001) viser at det kan bli aktuelt å plassere en rundkjøring/tunnelportal i nevnte område.
Andre praktisk tilrettelagte riggområder finnes ikke i tilknytning til anlegget (det blir ikke regulert inn mer), men det
kan tenkes at entreprenøren vil kunne finne andre nærliggende og hensiktsmessig arealer for riggområder (private
avtaler).

2.5

Massetransport (masser som skal fraktes ut av anlegget)

Massetransporten av sprengt stein fra tunneldriften vil (primært) måtte foregå med bruk av lastebiler/tippsemi der
nevnte henter masser på stuff. Det finnes få/ingen muligheter for omlasting i dagen (arealkrevende),
sprengsteinmassene fra tunneldriften skal deretter fraktes videre ut på offentlig vegnett til mottak (Drammen havn).
Med 3.800 m tunnel a 71 m2 tverrsnitt gir anslagsvis 325.000 m3 fast fjell, og videre anslagsvis 450.000 m3 anbragt
(løst) fjell. En lastebil frakter anslagsvis 10 > 15 m3 anbragt fjell (bil + henger), dette betyr at anlegget vil generere
anslagsvis 45.000 turer med lastebil (kun for massetransporten). En normal salve tunnelstein vil utgjøre i
størrelsesorden 50 lastebillass (10pam3 pr bil eller 35 lastebillass gitt bil+henger, 15 pam3). Normal inndrift i tunnel,
gitt akseptable fjellforhold er 40-60 meter pr uke (det vil si mellom 8 og 12 repetisjoner med salvekjøring pr uke). Med
2 salvekjøringer i snitt pr arbeidsdag (mandag til fredag) betyr anslagsvis 75-100 lastebillass i snitt pr dag (noen færre
lastebillass blir det om det kjøres med bil+henger).
Det er planlagt å etablere en støyvoll langs med eksisterende E134 fra Bjørkelia retning Pukerud (Mjøndalen), vollen
vil bli bygget opp av steinmasser fra tunnelen (reduserer masseoverskuddet). Videre vil masser til vegoverbygningen
kunne hentes fra videreforedlet tunnelstein (knust ned til riktige fraksjoner, enten eksternt eller internt på anlegget).
Se ellers massedisponeringsplanen.
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Rystelser fra tunneldrivefasen

Da eksisterende E134 Strømsåstunnel i sin tid ble bygget, forekom det rystelser i diverse områder nært til
tunneltraseen (normalsituasjon). Det er nødvendig med et forholdsvis omfattende oppfølgingsprogram på flere
nærliggende bygninger slik at max nivå med hensyn til rystelser (krav) ikke overstiges. Et nødvendig antall
rystelsesmålere må plasseres ut på strategiske steder/bygninger slik at en (uavhengig) kontroll/oppfølging (med
tilbakemelding til byggherre/entreprenør) sikrer at anlegget overholder gjeldende grenseverdier. Konsekvenser av
brudd på grenseverdier kan medføre et erstatningsansvar.

2.7

Antatt byggetid, tunnel, 3 år (2 år tunneldriving + 1 år etterarbeider)

Salvesyklusen bør tilrettelegge for sprengning ca kl 09:00, og ca kl 19:00 (unngå rush-periodene), her med en
påfølgende transport av tunnelstein ut på Bjørkelia (og etter hvert også på Bangeløkka). Tunnelsteinen vil da kunne bli
transportert gjennom eksisterende Strømsåstunnel og videre ut på det offentlige vegnettet til mottak.
Tunnelen er såpass lang at det av hensyn til fremdrift bør tilrettelegges for inndrift fra begge sider (på Bangeløkka vil
det innledningsvis være omfattende betongarbeider). Tverrslag er lite sannsynlig på grunn av den eksisterende
Strømsåstunnel (barriere). Med (i snitt) 10 meter inndrift pr dag > 50 meter pr uke > 200 meter pr måned > 2.000
meter pr år (tunnellengden er ca 3.800 meter, tverrslagene drives parallelt) > anslagsvis 2 års byggetid (inklusive litt
plunder og heft). Tunneldrift fra Bangeløkka bør (antakelig) ikke planlegges med i basis fremdriftsplan, inndrift herfra
blir kun en bonus.
Merk at alle sprengningsarbeidene på Bangeløkka (tunnelpåhugg og byggegrop for løsmassetunnel) forutsetter helt
eller delvis stengt E18 og E134. Det er (mest sannsynlig) kun anledning til å stenge E18 på kveld/natt. Det er videre
ikke tillatt å utføre omfattende støyende arbeider kveld/natt. Fjellsprengning og massetransport er typiske støyende
arbeider, arbeidene vil få begrensninger
Tunnelinstallasjonene vil etter drivefasen kunne påbegynnes og bygges (vann- og frostsikring, elektro, va,
vegfundament og skilt med mer). Da tunneltverrsnittet er forholdsvis lite (T9,5) frarådes det å planlegge med for
mange aktiviteter bak stuff samtidig med drivearbeidene. I sum vil byggetiden anslagsvis være minimum 3 år (nye
E134 Strømsåstunnel), tid til rehabilitering av eksisterende Strømsåstunnel er ikke medregnet i anslått byggetid på
anslagsvis 3 år.
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Trafikkavvikling ved stengning av E18/E134 i forbindelse med sprengningsarbeider
Sprengningsarbeider ved Bangeløkka

Det vil pågå enkelte sprengningsarbeider ved Bangeløkka i forbindelse med opparbeidelsen av byggegrop for
løsmassetunnelen (skal bygges under E18) og ved etableringen av påhugget for nye E134 Strømsåstunnel (omfanget
av sprengningsarbeider er ikke betydelig). Trafikken på E18 må stenges i begge retninger, omkjøring må skiltes
(relativt omfattende). Da det er vanskelig (les, tilnærmet umulig) å stenge E18 trafikken på dagtid må det i
utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget legges inn føringer/restriksjoner for når entreprenøren kan få tilgang til å
gjennomføre sprengningsarbeidene. Det må søkes om tillatelse til å utføre støyende arbeider ut over de restriksjoner
som normalt foreligger ved denne type arbeider, dette av hensyn til trafikkavviklingen (små salver, relativt få i antall
og tidsutbredelse).
2.8.2

Sprengningsarbeider parallelt med eksisterende E134 Strømsåstunnel

Når sprengningsarbeidene parallelt med eksisterende E134 Strømsåstunnel påbegynnes må det lages et opplegg for
trafikkstans under selve sprengningen. Deretter må det, før ordinær trafikk kan benytte tunnelen, kjøres en inspeksjon
gjennom tunnelen. Inspeksjonen skal vurdere stabilitet og funksjonalitet før grønt lys blir gitt. Det må påregnes en del
bruk av manuell dirigering samt ledebil (til bruk for inspeksjon). Trafikken må her, på samme måte som med trafikken
på E18, ikke stanses i rushperiodene eller i ordinære utfartshelger/ferier. Arbeidene vil pågå forholdsvis lenge, skiltet
omkjøring på hovedtilkomstvegene bør vurderes (alternativ rute).
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Betongarbeider

Anlegget skal planlegge for bygging av tre større konstruksjoner i tillegg til to tekniske bygg i dagen
•

Gosen bru

•

Tunnelportal på Bjørkelia

•

Tunnelportal på Bangeløkka, løsmassetunnel

•

Tekniske bygg (elektro/sro) på Bjørkelia og på Bangeløkka

Videre skal det bygges diverse enklere konstruksjoner, som eksempel nevnes fundament for montering av
støyskjermer og rørføring for va (overflatevann fra mindre bekker og vassdrag drenert gjennom veganlegget)
•

Fundament for støyskjerm på Bjørkelia langs eksisterende E134

•

Fundament for videreføring av støymur/støyskjerm på Bangeløkka (avgrensning for vegbanen)

•

Vann- og frostsikring gjennom E134 Strømsåstunnelen (tunnelklasse E, betongelementer vegg/tak)

Det henvises til egne rapporter jf forprosjekter for Gosen bru, tunnelportal Bangeløkka og tunnelportal Bjørkelia.

3.1

Gosen bru

Gosen bru Sør er en ettspenns platebru av plasstøpt betong for østgående trasé E134. Brua spenner over
eksisterende traktorveg, og fundamenteres direkte til fast berg. Brua er beskrevet i forprosjekt for konstruksjoner.
Det vises til rapport nr. 313458-RIBko-RAP-001

3.2

Tunnelportal på Bjørkelia

Bjørkelia tunnelportal er en plasstøpt betongkonstruksjon som forbinder østgående E134 fra dagsone til bergtunnel.
Konstruksjonslengde antas med et lukket tunnelprofil på ca. 65 m lengde. Fundamentering foreslås på pute av knust
stein direkte på fast utsprengt berg. Konstruksjonen er beskrevet i forprosjekt for konstruksjoner. Det vises til rapport
nr. 313458-RIBko-RAP-001

3.3

Tunnelportal på Bangeløkka (løsmassetunnel)

Bangeløkka løsmassetunnel er en sammensatt konstruksjon av plasstøpt betong som forbinder østgående
bergtunnelløp med dagsonen på Bangeløkka. Konstruksjonen består av løsmassekulvert, påhuggssone, portalåpning
med tilhørende støttemurer, og er bygget sammen med eksisterende løsmassetunnel for Strømsåstunnelen (framtidig
vestgående løp) ved portalåpningen. Total lengde av løsmassetunnelen antas å bli 115 – 120 m. Konstruksjonen må
bygges etappevis av hensyn til trafikkavvikling i Bangeløkkakrysset og overliggende E18. Konstruksjonen er beskrevet i
forprosjekt for konstruksjoner. Det vises til rapport nr. 313458-RIBko-RAP-001

3.4

Øvrige (mindre) betongarbeider
•

Tekniske bygg i dagen og i tunnelen

•

Pumpesump for vaske- og drensvann fra tunnel

•

Fundamentering av støyskjerm på Bangeløkka, utvidelse av eksisterende støyskjerm

•

Fundament for støyskjerm Bjørkelia (ved gabion mur utgår fundamenteringsarbeider med betong)
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Figur 6 > Eksempel på en støyskjerm med gabionmur

Figur 7 > Snitt av eksisterende støymur/støyskjerm (se fundament)

4
4.1

Andre (mindre) problemstillinger tilknyttet anleggsgjennomføringen
Gang- og sykkeltrafikk i anleggsperioden, Bangeløkka (g/s-veg) og Bjørkelia (turveg)

På Bangeløkka opprettholdes eksisterende g/s nettverk tilnærmet i sin helhet (få/ingen konflikter).
Frydenhaug bru planlegges opprettholdt gjennom hele anleggsfasen (brua må vurderes helt/delvis stengt for kortere
perioder, dette av hensyn til eventuelle feil/uhell med byggegropen for byggingen av løsmassetunnelen (fase 2/3).
På Bjørkelia vil eksisterende turveg (benyttes til g/s trafikk og landbrukstrafikk) delvis komme i konflikt med
anleggsgjennomføringen. Turvegen vil bli lagt om ved de mest utsatte områdene, omleggingen her vil skje slik at
passeringen forbi konfliktpunktet opprettholdes og sikres
Kollektivterminalen nært inntil anlegget samt tilfartsveger inn til kollektivterminalen blir tilnærmet ikke berørt.
Anlegget vil ha tilgang til et riggområde under E18 (motorvegbrua), riggområdet vil kunne være mulig å etablere med
sikker tilkomst for brukere av kollektivterminalen
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4 Andre (mindre) problemstillinger tilknyttet
anleggsgjennomføringen

Figur 8 > Kollektivterminal med tilfartsveger

4.2

Hensynet til ytre miljø (YM) i anleggsperioden

De mest sentrale utfordringene tilknyttet anlegget (anleggsfasen/permanent fase) hva angår ytre miljø er;
•

Støy fra ventilasjon (anleggsvifter), støy fra knuseverk

•

Potensialet for spredning av forurensning i forbindelse med anleggsarbeidet (luft/vann)

•

Potensiale for utslipp av vann med høy pH i forbindelse med anleggsarbeidet (prelltap sprøytebetong)

Problemstillingene er til en viss grad løsbare gitt et tilpasset omfang tiltak, samt tilstrekkelig oppfølging.
Det må stilles krav til entreprenøren om lydisolering av anleggsvifter (tunnelventilasjon i forbindelse med
drivearbeidet). Gitt driveretning fra Bjørkelia er det få/ingen direkte konflikter nærliggende hus/bebyggelse.
Det må stilles krav til entreprenør om at nevnte sørger for nødvendig feiing av det tilliggende vegarealet slik at
mengden støv på avveie blir et minimum. Videre må det stilles krav om støvdempende tiltak i forbindelse med boring
av fjell i dagen. Eventuelle knuseverk må plasseres slik at støy og støvproduksjonen blir så liten som praktisk mulig
(mest aktuelt ved Bjørkelia)
Det må stilles krav til entreprenøren om gjenbruk av tunnelvann i drivefasen. Dette gir entreprenøren en
egeninteresse i å rense produksjonsvannet før utslipp. Fylkesmannen skal godkjenne utslippssøknaden, her skal
resipient og renseteknikk klargjøres og dokumenteres (partikler/finstoff og pH med mer). Innlekkasjevann fra berget
vil bli pumpet ut med produksjonsvannet, alt må renses. Ved bruk av injeksjon og normale krav til maksimal mengde
innlekkasjevann bør det være fullt mulig å ha god kontroll på tunnelvannet fra drivefasen. Krav til mengde innlekkasje
av vann skal vurderes av geolog (krav gjengitt eksempelvis i Publikasjon nr 104, Vegdirektoratet, Teknologiavdelingen,
januar 2004) i samarbeid med ytre miljø (hensynet til fare for grunnvannssenking i sårbart område samt resipientenes
kapasitet/sårbarhet etter rensetiltak). Nærliggende bekker som krysser under E134 på Bjørkelia og som renner videre i
retning av Drammenselva kan benyttes gitt at det ikke foreligger eventuelle spesielle hensyn (bekkedrag kartlegges før
søknad om utslipp sendes Fylkesmannen i Buskerud).
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5 Massebalanse

Figur 9 > Oversikt over bekkedrag til Drammenselva ved Bjørkelia, potensielle utslippspunkt for renset vann fra tunnel

5

Massebalanse

Grunnlag
•

Tunnel

•

Bangeløkka

•

Ramper

•

Bjørkelia

•

Nødveg, Bjørkelia

•

Byggegrop Bangeløkka

Basert på VIPS beregning fremkommer følgende massebalanse
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Jordmasser

105.000

pfm3

Fjellmasser

450.000

pfm3

Fyllingsmasser

105.000

pam3

multiconsult.no

(ca 630.000 pam3)

Frostsikringslag (Kult, 0/250)

47.000

m3

(ca 117.500 tonn)

Forstrekningslag (Fk, 22/120)

31.000

m3

(ca 77.500 tonn)

Øvre bærelag (Ag22, t = 130 mm)

8.500

m3

(ca 21.250 tonn)

Bindlag (Ab11, t = 35 mm)

2.250

m3

(ca 6.250 tonn)

Slitelag (Ska16, t = 45 mm)

3.000

m3

(ca 7.500 tonn)

Grunnlagsdata fra VIPS beregningen (samlet oversikt, systematisering av rådata)

Planlagt vegoverbygning (dimensjoneringsforutsetning, F100, -2,4 meter (jord) og -1,8 meter (fjell))
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Resultat fra VIPS beregning
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