
Med den syv kilometer lange E18-parsellen fra Bommestad til Sky i Larvik, fullføres byggingen av firefelts 
motorveg gjennom Vestfold. Utbyggingen er delt i flere entrepriser. Vegen og de to lange tunnelene på 
hver side av Farriseidet bygges av Skanska, og Farrisbrua bygges av Bilfinger. I tillegg blir det en egen 
entreprise for alle elektroinstallasjoner. Anleggsarbeidene startet opp høsten 2013, og strekningen er 
planlagt ferdig i løpet av høsten 2017.

Reguleringsplanen ble vedtatt i Larvik kommune i desember 2010, og stortingsproposisjonen som innebærer statlige bevilgninger og 
bompengefinansiering på til sammen 4,2 mrd. kroner, ble vedtatt i juni 2013. Etter at E18-parsellen er åpnet skal det bygges helt nytt 
lokalvegsystem i Hammerdalen ned mot Larvik, med ferdigstillelse 
planlagt i løpet av 2019.

E18 Bommestad - Sky
7 km ny firefelts motorveg i Larvik

INFORMASJON

Den nye E18 fra Bommestad til Sky er et utfordrende byggeprosjekt. Det skyldes store miljøutfordringer 
og vanskelige terrengforhold. Strekningen går tett inntil boligområder, Bøkeskogen landskapsvern-
område og Farrisvannet som er drikkevannskilde for ca. 200 000 mennesker. Ved Farriseidet vil den 
570 meter lange Farrisbrua bli et markant landemerke, med 70 meter høye skråstilte tårn. Også lokal-
vegsystemet i Hammerdalen, med av- og påkjøringer til E18, skal bygges helt nytt og alt det gamle skal 
rives. Trafikken på eksisterende E18 skal gå tilnærmet som normalt i hele byggeperioden.

BESKRIVELSE AV PARSELLEN
Strekningen fra Bommestad mot Farriseidet vil først gå én kilometer 
«i dagen», og så i en 2,8 kilometer lang tunnel under Vestmarka. 
Med denne tunnelen forsvinner dagens E18-trafikk, og dermed 
trafikkstøyen forbi Hagalia, Torstvedt, Månejordet og Bøkeskogen. 
Dagens E18, mellom Haga og Månejordet, skal etter planen inn-
snevres og benyttes som gang/sykkelvei.

Vegen fortsetter «i dagen» fra Farriskilen, og går så over på den nye 
Farrisbrua. Brua er 570 meter lang og går i horisontal kurve over 
Farrisvannets sydlige bredd. Brua har en svak stigning opp til ny 
tunnel på 1,3 km gjennom Martineåsen. Den siste kilometeren opp 
til Sky-krysset blir «veg i dagen». Her blir den nye avkjøringen fra 
E18 til Larvik, sydfra.

STORE ENTREPRENØRKONTRAKTER. Det er to store kontrakter 
i dette prosjektet. Entreprisekontrakt 1 (EK1) E18 Bommestad-Sky, 
innebærer bygging av ca. 6,5 km firefelts veg og tunneler. Denne 
kontrakten har Skanska, og er på 1568 millioner kroner (2014). Byg-
ging av den 570 meter lange Farrisbrua, EK2, er den andre store en-
treprisen. Den er på 718 millioner (2013) og utføres av Bilfinger.

Kontrakt for elektro og SRO- 
installasjoner, EK4, blir utlyst 
i 2015. Det er elektrisk opp-
legg for belysning, tunnelin-
stallasjoner og trafikkover-
våkning, som knyttes til 
automatisk trafikkstyring 
fra Vegtrafikksentralen. Når 
E18-parsellen er åpnet star-
ter arbeidet med nytt lokal-
vegsystem i Hammerdalen, 
kollektivknutepunkt med 
parkering etc. EK3 kalles 
denne kontrakten og arbei-
det er berammet til 2017-19.

EK1, VEG OG TUNNELER. Kontrakten omfatter bygging av tunnele-
ne og «veg i dagen». Det blir to relativt lange tunneler på strekningen 
Bommestad-Sky, Larvikstunnelen og Martineåstunnelen. Tunnelene 
består av to adskilte løp med to kjørefelt i hvert løp. Larvikstunnelen 
blir ca. 2,8 km lang. 2470 meter er i fjell og ca. 310 meter støpes i be-
tong ved Bøkeskogen. Martineåstunnelen blir ca. 1,3 km lang. 

E18 BOMMESTAD-SKY

Ved Farriskilen graves det dypt ned 
for Bøkeskogen miljøtunnel.

Ny E18 fra Haga portal mot 
Bommestad vil ligge mye dypere 

i terrenget enn dagens E18.

Sprengningsarbeidene for Larvikstunnelen startet opp i mai 2014. 
De to tunnelløpene blir drevet via en tilkomsttunnel ved  Vestmar-
kaveien, og sprenges i begge retninger mot Haga og Farriskilen. 
I januar 2015 startet man også å drive Larvikstunnelen sydover 
fra Haga. Steinmassene som tas ut kjøres direkte til deponier via 
anleggsveg i Vestmarka, uten å belaste offentlig veg. Fra Haga og 
nordover mot Bommestad må det også sprenges, siden ny E18 vil 
ligge mye dypere enn dagens veg. Årsaken er at Larvikstunnelen 
må dypt ned på grunn av fjellformasjonene i Vestmarka.  

310 meter av Larvikstunnelen, ved Kilen nedenfor Bøkeskogen, blir 
bygd som miljøtunnel. Det er en betongtunnel, som delvis vil ligge 
dypt ned i terrenget. Området her består av noe kvikkleire, og derfor 
er massene stabilisert med kalksement. Byggegropa for betongtun-
nelen er solid spuntet, for å holde på løsmassene utenfor, og for å 
hindre vanninntrengning. Mye av tunnelen vil ligge dypere enn vann-
standen i Farris. I etterkant blir betongtunnelen fylt over med masser 
og beplantet. Dette er et miljøtiltak som vil gjøre friluftsområdet Bø-
keskogen og Kilen betydelig forbedret fra dagens situasjon, både 
visuelt og støymessig. Dagens E18 ved Bøkeskogen skal fjernes.

Mot innløpet til Martineåstunnelen på Farriseidet blir det en del 
sprengning fordi ny E18 vil ligge lavere enn dagens veg. Martineåstun-
nelen drives kun i en retning, fra Sky og nedover mot Farriseidet.

Det blir stort overskudd av steinmasser fra tunnelene og veglinja. 
Dette fraktes blant annet til deponi i Langemyr og til Hedrum pukk-
verk. Deponiet skal i etterkant bearbeides og arronderes. Larvik 
kommune nyttiggjør seg noe av steinmassene, blant annet ved den 
nye Torstvedt skole.
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FARRISBRUA
570 m lang betongbru med en 120 m lang 
stålkabelbru over utløpet til Farris.
Tårnene for hovedspennet er 70 m høye, 
og fundamentet går 70-80 m ned gjennom 
morenemasser til fjell.

LARVIKSTUNNELEN
2,5 km lang fjelltunnel fra Haga til Farriskilen. 
På grunn av fjellformasjoner med dype kløfter, 
blir tunnelen dyp, med laveste nivå 7 m under 
havnivå, ved Brattli. 

M
artin

eåstu
n

n
elen

FARRISEIDET PORTAL
50 m lang betongtunnel i 
forkant av fjelltunnelen

MARTINEÅSTUNNELEN
1300 m lang fjelltunnel. Tunneløpene går ikke 
parallelt av hensyn til siktlinjene.

TRULSE OVERGANGSBRU

HAGA PORTAL
Fremtidig gangvei over 
portal til Vestmarka

BØKESKOGEN MILJØTUNNEL
300 m lang betongtunnel dypt ned 
i terrenget. Fylles over og beplantes.
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MILJØHENSYN I BYGGEPERIODEN
FARRISVANNET. Som drikkevannskilde blir Farrisvannet nøye 
overvåket. Masser fra tidligere industri og tømmeropplag langs 
brutraseen er gravd opp og fraktet til spesialdepot. I vannet er det 
lagt ut siltgardiner for å beskytte mot spredning av søle o.l. fra an-
leggsarbeidene. Siltgardin er en kraftig glassfiberduk som henger 
ned fra overflaten, og er forankret på bunnen. Ute i vannet, på flere 
steder mellom anleggsområdet og vannverkenes inntak, er det satt 
ut målere som overvåker  vannkvaliteten kontinuerlig.

STØY OG RYSTELSER FRA SPRENGNING. Det vil til tider være 
noe støy og rystelser fra anlegget. Det er utarbeidet tilstandsrap-
porter på nærliggende bygninger i forkant av arbeidene. I tillegg 
er det montert rystelsesmålere på bygninger nær sprengningsste-
dene, og alle disse målingene blir loggført. Det kan også bestilles 
sms-varsling for sprengning, enten ved Haga mot Bommestad, 
Larvikstunnelen eller ved Farriseidet/Sky. Informasjon om dette fin-
nes på vegvesen.no/Europaveg/e18larvik/Nyhetsarkiv. En brosjyre 
om sprengning og rystelser finnes på samme nettsted.

EK2, FARRISBRUA. Farrisbrua er den andre store entreprisekon-
trakten. Brua er 570 meter lang og 29 meter bred, og går i kurve 
over Farrisvannets sydlige bredd. Det blir en skråkabelbru, med 
et 120 meter langt hovedspenn i stål over utløpet fra Farrisvan-
net. Farrisbrua vil ligge litt lavere og litt nærmere Farrisvannet enn 
dagens E18-bru. 

Brua har ti fundamenter inkludert landkarene. Fundamenteringen er 
utfordrende, da grunnen består av hard morene og leire. Tårnfunda-

mentet er anleggets mest kompliserte. Det består av 12 stålrørspi-
larer med 2 meters diameter. Disse bores inntil 80 meter ned gjen-
nom morenemassene og tre meter ned i fast fjell. Pilarene tømmes 
for masser og fylles med armering og betong. Oppå disse pilarene 
støpes et fundament, ca. 1000 m2 stort, i fire meters tykkelse. Til Far-
risbrua går det med ca. 40 000 m3 med betong, som tilsvarer drøyt 
5000 billass. Ståldelene til brua vil bli bygget i utlandet og fraktet hit i 
elementer. Brua, som går i svak stigning og i kurve, vil med sine høye 
skråstilte tårn bli et landemerke ved Larvik. 

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e18larvik/Nyhetsarkiv


FAKTA

b Strekningen er ca. 7 km lang.
b Det skal bygges til sammen 4,1 km to-løps tunnel, 570 m bru og 2,5 km «veg i dagen».
b Farrisbrua: 570 m lang skråkabelbru, med et 120 m langt hovedspenn i stål over
 utløpet til Farrisvannet.
b Fra tunneler og veglinje skal det totalt tas ut ca. 1,3 mill. m3 faste masser (fjell).
b En del av steinmassene brukes som fylling i veglinja. 
b Fra graving, bl.a. for Bøkeskogen miljøtunnel, tas det ut ca. 330 000 m3 løsmasser.
b Til Farrisbrua vil det gå med ca. 40 000 m3 betong.
b Til tunneler, tunnelportaler og overgangsbruer vil det gå med ca. 25 000 m3 betong.
b Det blir etablert tre rensebasseng for vann fra vegbanen.
b Renset vann ledes til Farriselva.
b 7 stk. tekniske rom for styring av ventilasjon, automatisk trafikkstyring etc. i tunnelene.
b Det skal legges ca. 350 000 meter kabel totalt, fordelt på ulike kabeltyper.
b Den største kabeltypen er ca. 85 mm i diameter og veier ca. 50 kg per meter.
b Den minste er ca. 1 mm i diameter og brukes til signalstyring.
b Styring/SRO: Ca. 6600 inn- og ut-signaler styrer/overvåker strekningen.
b Automatisk skiltstyring, viftestyring, kameraovervåkning, styring av bommer, lys etc.
b På strekningen skal det legges ca. 70 000 tonn asfalt. 
b Konsulent for E18-parsellen, bru, veg og tunneler, Rambøll AS. 
b Konsulent for nytt lokal vegsystem på Farriseidet, Aas-Jakobsen AS.
b E18-parsellen fra Bommestad til Sky er planlagt åpnet høsten 2017.
b Lokalvegsystemet på Farriseidet skal bygges 2017-19.

STATENS VEGVESEN 
E18 PROSJEKTKONTOR
Velteplassen ved Farris, 3268 Larvik

POSTADRESSE:
Statens vegvesen, Region sør, 
Serviceboks 723 Stoa, 4808 Arendal

VAKTTELEFON 
DAGTID HVERDAGER: 
Tlf. 468 01 148 

PROSJEKTLEDER:
Jørn Rinde, tlf. 952 19 683

HOVEDBYGGELEDER VEG OG 
TUNNELER:
Grethe Bodholt, tlf. 907 25 786

HOVEDBYGGELEDER FARRISBRUA:
Ståle Singstad, tlf. 951 33 194

KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER:
Knut Vedeld Hovde, tlf. 971 10 818

ØVERST: Farrisbrua får 10 fundamenter, inkludert landkar. Tårnfundamen-
tet i akse 7 er det største på ca. 1000 kvm. Ute i vannet ses siltgardinene 
som hindrer slam og partikler fra å trenge ut i Farrisvannet.

TO NEDE: Tårnfundamentet: 12 stålrør med 2 meters diameter bores inn-
til 80 meter ned og forankres i fjell. Rørene tømmes for masser, armering 
senkes ned, og rørene fylles med betong. Oppå disse betongpilarene 
støpes et 1000 kvm fundament i 4 meters tykkelse. De to 70 meter høye 
tårnene bygges så oppå dette.

KONTAKT

15-0241 grafisk.senter@
vegvesen.no

Aktuell informasjon legges ut på vegvesen.no/Europaveg/E18larvik/Nyhetsarkiv. 
Se også vår facebookside for små og store nyheter: Statens vegvesen E18 Larvik.

Illustrasjon forsiden: L2 Arkitekter AS. Foto innsiden: Knut Vedeld Hovde og Celine Ask Sele. 
Illustrasjon baksiden: 3D-modell Vianova AS.
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