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FORORD 
Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Ski og Ås kommuner grunnlag for 
reguleringsplan for ny E18 på strekningen Retvet – Vinterbro i Akershus. Vegen planlegges 
som motorveg med fire felt og er ca. 16 km totalt, hvorav 7 km i Ski og 9 km i Ås kommune. 

Grunnlaget utarbeides av Statens vegvesen Region øst med Lisa Steinnes Rø som 
planleggingsleder. Elin Bustnes Amundsen er prosjektansvarlig. En konsulentgruppe med 
Asplan Viak som hovedkonsulent bistår i arbeidet. Eivind Aase er oppdragsleder for 
konsulentgruppen. 

Grunnlaget for reguleringsplanen består blant annet av ca 30 arbeidsnotater som belyser 
ulike fagtema. 

Dette arbeidsnotatet omhandler temaet tekniske premisser. Notatet er utarbeidet av alle de 
fagansvarlige i prosjektet hos Asplan Viak. 

 
Sandvika, 22.01.2016 

 

 

Kristi K. Galleberg 

Rapportansvarlig 

 

 

Eivind Aase 

Oppdragsleder 
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1 INNLEDNING 
Hensikten med dokumentet er å lage en oversikt over viktige forutsetninger for valg av 
standard og løsninger for alle fagområder knyttet til prosjektering av E18 med tilhørende 
lokalveger og kryssområder. Det er viktig å få på plass forutsetninger for valg av standard og 
geometrisk utforming før arbeidet med prosjekteringen starter.  

Notatet gjengir også enkelte sentrale krav fra Statens vegvesens håndbøker og andre 
nasjonale normaler som er aktuelle for de ulike fagområdene. 

Hensyn til SHA, ytre miljø, trafikksikkerhet og trafikkavvikling er innarbeidet i forutsetningene 
for de ulike fagområdene. 

All utforming baserer seg på Statens vegvesens håndbøker, kommunedelplanen, visuell 
vegleder E18 Ørje – Vinterbro og annet relevant regelverk. Kap. 14 viser en oversikt over 
hvilke prosjekteringsgrunnlag som er benyttet for de ulike fagområdene. 

Rapporten er utarbeidet etter innspill og diskusjoner fra/med de fagansvarlige i Asplan Viak 
og etter gjennomgang av de fagansvarlige i Statens vegvesen. 

Premissdokumentet er revidert i hht. nye standarder og retningslinjer, samt faglige 
diskusjoner i det planarbeidet som er utført.  
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2 KARTGRUNNLAG 
Grunnlagsdata skal foreligge i EUREF 89 NTM sone 10. 

Høydegrunnlag er NN54 (pr september 2013). 

Det skal ikke benyttes avledede høydedata (for eksempel koter fra FKB) til prosjekteringen. 
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3 VEGPROSJEKTERING 
Kapittelet fastlegger vegstandard og geometriske parametere for utforming av E18 med 
tilhørende lokalveger. Det legges vekt på god arealutnyttelse i forhold til linjeføring, 
vegoppbygging og vedlikeholdsareal slik at beslaglegning av dyrket mark minimeres. 
Verdiene bygger på krav gitt i håndbok N100 utgitt i juni 2014. 

3.1 Trafikkgrunnlag og dimensjoneringsklasser 

3.1.1 Veg i dagen 

Veg Funksjon Håndbok/ 
retningslinje 

Ca. ÅDT 
åpningsår 

Hastighet 

km/t 

Veg-
klasse 

E18 Hovedveg N100 20000 - 
25000 

110 H9 

E18 
Vinterbrokrysset 

  Hovedveg         N100     20000          80  

Omklassifisert E18 
(fv. 128) 

Hovedveg         N100           60     H1 

Fv 25 Nesveien Hovedveg N100 300  60  

Fv 152 Holstadveien Hovedveg N100 8500  60 H1 

Fv 27 
Audenbølveien 

  Hovedveg         N100          500         50  

Gryteland   Lokalveg N100   50  

Glenneveien   Lokalveg N100   50  

Bjastadveien   Lokalveg N100   50  

Bergerveien   Lokalveg N100   50  

Prestegårdsskogen   Driftsveg     

Detaljer for sekundærveger er samlet inn. Eksisterende sekundærveger prosjekteres med 
tilsvarende standarder for bredde, horisontal- og vertikalgeometri. Nye sekundærveger og 
G/S veger prosjekteres i henhold til håndbok N100. 

3.2 Linjeføring  

Dimensjoneringsklasse for 110 km/t benyttes for E18. Geometriske minimumsparametere er 
gitt i NA-rundskriv 2015/2.  
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Sentrale linjeføringsparametre for E18: 

Prosjekteringstabell for 110 km/t  
 Horisontalkurvatur  Vertikalkurvatur  

Rh  Klotoide  Siktlengde  Rv,høy  Rv,lav  Overhøyde  Stigning  Res. fall  
Min  Stopp  Min  Min e  Maks  Maks  Min  

800  260 260  14100  3800  7,5  5,0  9,5  2  
900  265  260  14100  3800  7,0  5,0  9,5  2  

1000  270 260  14100  3800  6,5  5,0  9,5  2  
1200  275 260  14100  3800  5,6  5,0  9,5  2  
1400  275 260  14100  3800  4,7  5,0  9,5  2  
1600  275  260  14100  3800  3,7  5,0  9,5  2  

≥ 1750  275 260  14100  3800  3,0  5,0  9,5  2  

Ramper utføres i henholdt til Håndbok N100, og V121.  

Vertikalkurvene i rampene utformes slik at de samsvarer med antatt fartsnivå. 

Høybrekkradius ved rundkjøring  R = 400 (avrampe) 
      R = 200 (pårampe) 
Lavbrekksradius ved rundkjøring  R = 400  

3.3 Planskilte kryss langs E18 

Lengde for akselerasjons- og retardasjonsfelt beregnes ut i fra Håndbok V121 versjon 2014. 
 
Maks resulterende fall på rampe 6,0 % 
Maks resulterende stigning på rampe 8,0 %. 
 
Rundkjøringen i kryss tilknyttet E18 skal ha diameter på mellom 36 og 40m. Rundkjøringer i 
Vinterbrokrysset vurderes spesielt. 

3.4 Normalprofil i dagen 

Ny E18: 

Utforming av sideterreng gjøres i samarbeid med geotekniker og landskapsarkitekt for 
tilpassing til grunnforhold, jordbruksvern, støyforhold og terrengtilpassing.  

Skjæringsskråninger utformes generelt med helning 1:2 i jord og 5:1 i fjell. 

Unntak er listet opp under: 

•         Fra Nygårdskrysset til jerbanekryssingen vest for Bølstadtunnelen benyttes 1:3 
skjæring/fyllinger for løsmassene. 

•         Fylling ved Glennetjern må formgis spesielt av landskapsarkitekt av hensyn til 
omkringliggende kulturlandskap 

•         Fra Bjastadveien til tunnelportal Frestadtunnelen benyttes 1:3 skjæring for løsmassene 
• Portalområdet Frestadtunnelen øst 1:3 skjæring for løsmassene.  
•         Fra Audenbøl til kobling mot Retvet, grøfteprofil og skjæring/fyllingshelling tilpasses 

tilstøtende parsell 
Bredde på sidegrøfter dimensjoneres i samråd med VA-ingeniør for å sikre kapasitet og 
avrenning av overvann.  

Støyskjerming skal vurderes og innlemmes ved utforming av sideterreng. 
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Figur 1 Fylling og skjæring i løsmasser (se også vedlegg 1) 

 

 
Figur 2 Fjellskjæring (se også vedlegg 1) 

 
Figur 3 Skjæring med langsgående støyvoll (se også vedlegg 1) 

 
Figur 4 Fylling med støyskjerm og langsgående G/S veg (se også vedlegg 1) 
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Midtdeleren skal kunne krysses av vedlikeholdsmaskiner og utrykningskjøretøyer for hver ca. 
3 km. Ordinære kryss erstatter denne nødåpningen. 

Ramper:  

1 felt 3,50m + breddeutvidelse, skulder venstre side 0,5 m asfalteres, skulder høyre side 1,5 
m asfalteres. 

Lokalveger 

Lokalveger; hovedveger og samleveger bygges i henhold til HB N100, kommunale 
vegnormaler og med tilpasninger i forhold til standard på eksisterende veg. 

Driftsveger 

Driftsveger bygges med vegbredde min 4,0 m, med breddeutvidelse avhengig av kurveradius 
og kurvelengde etter følgende minimumskrav: 

 Kurvelengde 45 Kurvelengde 135 
R = 50-59 m Vegbredde 5,0 m Vegbredde 5,0 m 
R = 40-49 m Vegbredde 5,0 m Vegbredde 5,5 m 
R = 30-39 m Vegbredde 5,5 m Vegbredde 6,0 m 
R = 25-29 m Vegbredde 5,5 m Vegbredde 6,5 m 
R = 20–24 m Vegbredde 6,0 m Vegbredde 7,0 m 
R = 15-19 m  Vegbredde 6,5 m Vegbredde 8,0 m 
R = 10-14 m Vegbredde 7,0 m Vegbredde 9,5 m 
    
3.5 Fri høyde  

Krav til minste fri høyde: 

Veg i dagen:    4,90 m. Gjelder hele kjørebanen og skuldre. 
Tunnel:    4,60 m 
Tunnel – tekniske installasjoner: 4,80 m 
Veg under lette overgangsbruer: 6,20 m. Gjelder hele kjørebanen. 
Over jernbanen:   6,8m 
Under jernbanen: 4,9m + konstruksjonshøyde samt justeringslag i 

overbygning for jernbanen 
Gang- og sykkelveger:  3,50 m 
Driftsunderganger:   4,9 m 

3.6 Vegoverbygning  

Dimensjoneringsperiode: 20 år 
Dimensjonerende aksellast: 10 tonn 
Dimensjonerende frostmengde: F100 = 25.000 timegrader 
Frostfri dybde: 2,03 m 
 

3.7 Snøopplag  

Ved støyskjermer høyere enn 2 m tett inn til vegen må det beregnes 1,5 m bredde til 
snøopplag utenfor skulderen. 
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3.8 Skilt 
Det forutsettes at skiltstolper til visningsskilt plasseres utenfor sikkerhetssonen, og at det 
dermed benyttes 420 mm skriftstørrelse på vegvisningsskilt.  
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4 GEOTEKNIKK 

4.1 Området 

4.1.1 Faresoneevaluering – sprøbruddmateriale – områdestabilitet 

Påvist sprøbruddmateriale medfører at området i henhold til NVEs retningslinjer /11/ må 
utredes med hensyn på faregrad og risiko for kvikkleireskred. 

4.2 Geotekniske forhold knyttet til prosjektet 

Følgende hovedmomenter trekkes fram i forhold til geoteknikken i prosjektet:  

• Håndtering av områdestabilitet og kvikkleire-/sprøbruddproblematikk iht. /11/. 
• Lokalstabilitet i elve- og bekkeskråninger. 
• Lokalstabilitet mht. fyllinger og skjæringer. 
• Fundamentering av ny(e) bru(er). Må sørge for at anleggsarbeider kan gjennomføres 

uten forringelse av stabilitetsforholdene. 
• Krysning av Østfoldbanen ved Holstad. 
• Plassering av tunnelpåhugg. 
• Poreovertrykk ved Skuterud Gård 
• Grunnvannssenking, generelt. 
• Setninger på tilstøtende bebyggelse som følge av evt. grunnvannssenking, spesielt i 

forbindelse med tunneler.  
• Setninger og deformasjoner på nye og eksisterende konstruksjoner (bruer, fyllinger, 

kulvert). 
• Midlertidige anleggsveger, adkomst og bæreevne for store maskiner. 
• Planlegging og styring av bygge- og anleggsfasen for hele anlegget på en slik måte 

at sikkerheten mot skred ivaretas i alle faser. 
• Deponi og ny jord områder. 

 
4.3 Dimensjonerende verdier for jordegenskaper med begrunnelse 

Valg av dimensjonerende verdier for jordegenskapene med begrunnelse vil bli presentert i 
egne notater som omhandler valg av materialparametere. Vurderingene vil basere seg på 
tidligere utførte grunnundersøkelser, ref. /13/ og resultater fra supplerende 
grunnundersøkelsene som skal utføres høst 2013/vår 2014. 

4.4 Geoteknisk prosjektering 

4.4.1 Generelt 

Prosjekteringen skal følge krav i TEK-10 /13/, NS-EN 1997 /2/ og NS-EN 1990 /1/ samt 
Statens Vegvesens håndbøker (veiledninger og retningslinjer). 

4.4.2 Geoteknisk kategori, konsekvensklasse/pålitelighetsklasse (CC/CR) 

NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 /2/stiller krav til prosjektering ut fra tre ulike geotekniske 
kategorier. Vurdering av geoteknisk kategori og konsekvensklasse/pålitelighetsklasse ses 
under ett (kfr. /1/, /2/ og /7/). 

I NS-EN 1997-1 /2/ åpnes det for å differensiere mellom ulike konstruksjonsdeler/-elementer 
og deler av prosjektene ved bestemmelse av geoteknisk kategori og pålitelighetsklasse. 
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Tiltaket omfatter i tillegg til veg i dagen på terreng etablering av tunneler, forskjæringer, 
tilløpsfyllinger, fyllinger, skjæringer, etablering av løsmassetunnel/kulvert og fundamentering 
av bruer og kulverter.   

Det vil være hensiktsmessig å dele inn parsellen inn i områder avhengig av grunnforholdene. 
For inndeling av geoteknisk kategori mv. settes det et skille ved tiltak i områder som 
inneholder sprøbruddmaterialer og tiltak i områder som ikke har masser med 
sprøbruddegenskaper.  

Det velges følgende generelle inndeling for geoteknisk kategori, og dermed også krav til 
geoteknisk prosjektering: 

• Områdestabilitet:      Geoteknisk kategori 3 
• Utgraving og byggegropsikring, sprøbruddmateriale: Geoteknisk kategori 3 
• Fundamentering og lokalstabilitet sprøbruddmateriale: Geoteknisk kategori 3 
• Utgraving- og byggegropsikring, ikke sprøbruddmateriale: Geoteknisk kategori 2 
• Fund. og lokalstabilitet, ikke sprøbruddmateriale:  Geoteknisk kategori 2 

 

Ovenstående inndeling er satt på generelt grunnlag før problemstillinger og tiltak er entydig 
definert. Det vil være grunnlag for å se mer detaljert på valg av geoteknisk kategori avhengig 
av type problemstilling/kompleksitet/vanskelighetsgrad når problemstillingene er vurdert 
nærmere på grunnlag av supplerende grunnundersøkelser og valgt veglinje/type tiltak. Krav 
til geoteknisk prosjektering iht. geoteknisk kategori er beskrevet i /2/.  

NS-EN 1990:2002+NA2008 (/1/) definerer byggverks plassering med hensyn til 
konsekvensklasse og pålitelighetsklasse (CC/RC). Konsekvensklasser er behandlet i 
standardens tillegg B i tabell B1 (informativt), mens veiledende eksempler på plassering av 
byggverk og grunn-/fundamenteringsarbeider i pålitelighetsklasser er vist i nasjonalt tillegg 
NA (informativt), tabell NA.A1 (901). Statens vegvesen har i sin håndbok 016/7/ gjort en 
sammenstilling av forholdet mellom geoteknisk kategori og pålitelighetsklasse. 

Basert på dette og på en forutsetning om at standardens intensjon er å knytte valg av 
pålitelighetsklasse til valgt geoteknisk kategori gir dette følgende generelle inndeling i forhold 
til konsekvensklasse/pålitelighetsklasse: 

• Områdestabilitet:       CC/CR 3 
• Utgraving- og byggegropsikring, sprøbruddmateriale:  CC/CR 3 
• Fundamentering og lokalstabilitet, sprøbruddmateriale:  CC/CR 3 
• Utgraving- og byggegropsikring, ikke sprøbruddmateriale:  CC/CR 2 
• Fundamentering og lokalstabilitet, ikke sprøbruddmateriale: CC/CR 2 

 

Ovenstående inndeling er satt på generelt grunnlag før problemstillinger og tiltak er entydig 
definert. Det vil være grunnlag for å se mer detaljert på valg av CC/CR senere i prosjektet på 
samme måte som beskrevet for geoteknisk kategori over. 

4.4.3 Prosjekterings- og utførelseskontroll 

NS-EN 1990:2002+NA:2008 /1/ gir føringer for krav til omfang av prosjekteringskontroll og 
utførelseskontroll avhengig av pålitelighetsklasse. Tiltak som faller inn under CC/CR 3 vil 
havne inn under Kontrollklasse U.  

I henhold til tabell NA.A1 (902) og NA.A1 (903) /1/ gir dette følgende generelle krav til 
prosjekteringskontroll.  
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• Områdestabilitet:   Kontrollklasse U (Utvidet) 
• Utgraving og byggegropsikring: Kontrollklasse U(Utvidet) eller N (Normal)* 
• Fundamentering:   Kontrollklasse U(Utvidet) eller N (Normal)* 

*Avhenger av geoteknisk kategori og CC/CR. 
 
Normal kontroll utføres som grunnleggende kontroll (egenkontroll) med kollegakontroll.  

For kompliserte byggverk/prosjekter skal den ekstra kontrollformen i utvidet 
prosjekteringskontroll utføres av et annet foretak enn det som utførte prosjekteringen. I 
øvrige tilfeller kan denne kontrollen utføres som en utvidet kollegakontroll, kfr./1/ og /7/.  

Hvorvidt prosjekteringen av et tiltak/konstruksjon havner innenfor definisjonen «komplisert» 
vil avhenge av tiltakets art og hvorvidt metodikken er velkjent. Herunder da også 
prosjekterendes erfaring med tilsvarende løsninger for tilsvarende grunnforhold. 

Det bemerkes at det totale kontrollregime må vurderes underveis i denne prosjektfasen, og 
vil være avhengig av hvilke grunnforhold som blir avdekket og hvilke tiltak som blir funnet 
nødvendige. 

4.4.4 Dimensjonerende brukstid 

I henhold til /9/ og Feil! Fant ikke referansekilden. skal bruer prosjekteres for 100 års 
dimensjonerende brukstid. 

4.4.5 Lastforutsetninger 

Trafikklaster mv. 

Karakteristiske trafikk- og terrenglaster velges iht. /7/. 
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Tabell 1: Karakteristiske trafikk- og terrenglaster 

 Tilfelle Benevning Størrelse Enhet Kommentar 

Trafikklast ved 
stabilitetsberegning Frep 10 kPa 

Jevnt fordelt belastning på 10 kPa over 
hele vegens planeringsbredde hvis 
ugunstig, (0 hvis gunstig), banketter 
inkludert. Tilsvarende gjelder for gang- og 
sykkelveger. 

Trafikklaster på terreng ved 
konstruksjoner som 
støttemurer, landkar og 
armerte jordkonstruksjoner 

Frep 20 kPa 

Gjelder på fylling for vegbruer og 
ferjekaier med trafikklast på veg bak 
konstruksjonen i 6 m bredde plassert i 
ugunstigste posisjon i tverrprofilet 

Øvrig del av vegbanen 
inkludert skuldre, gangbane 
og eventuell midtdeler 

Frep 5 kPa 
Gjelder ved konstruksjoner. Jevnt fordelt 
belastning fra hjulaksler. 

Vegtrafikk bak 
støttemurer/støttekonstruksjon Frep 20 kPa 

Jevnt fordelt over hele vegarealet. 
Virkningen av resulterende jordtrykk med 
dybden regnes å være begrenset til 5 m 
under terreng. 

Terrenglast bak 
støttekonstruksjon uten 
vegtrafikk 

Frep 5 kPa 

Jevnt fordelt over terreng bak 
støttekonstruksjonen. Skal dekke mulig 
belastning fra jordbruksrelaterte 
aktiviteter, snølast og lignende. Virkningen 
av resulterende jordtrykk med dybden 
regnes å være begrenset til 5 m under 
terreng. 

 

Jordskjelvlaster/seismiske laster 

Støttekonstruksjoner 

Kapittel 7 i Eurokode 8-5 /5/ angir detaljerte krav for tilbakefyllinger bak støttevegger og 
design av støttekonstruksjoner under jordskjelvpåkjenning. Ved vurdering av jordtrykk for 
støttekonstruksjoner legges prinsippene i denne til grunn. 

Bruprosjektering 

Kravene i Eurokode 8 Del 2:Bruer /4/ med støtte i HB V499 Bruprosjektering – 
Eurokodeutgave /9/ legges til grunn ved vurdering av geoteknisk input til RIB for seismisk 
dimensjonering av brukonstruksjoner. RIG bistår RIB med vurdering av grunntype og opptak 
av horisontale krefter fra seismiske laster. RIB må ivareta standardens krav til romlig 
variasjon(ref. pkt. 3.3(1)P i NS-EN 1998-2 (med NA:2014)). 

Stabilitetsberegninger 

Jordskjelvanalyser 
Det tas, som normalt her i landet, ikke hensyn til jordskjelvlaster i stabilitetsberegningene i 
foreliggende prosjekt.  
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Grunnvann – poretrykk 

Grunnvannstand og poretrykksforhold vurderes for hver problemstilling på grunnlag av 
relevante målinger i nærheten og/eller med utgangspunkt i konservative overslag basert på 
stedlig geometri og grunnforhold. Det skal tas kapasitetsmålinger og registreres vannkvalitet i 
private brønner/drikkevannskilder før anleggsarbeidene startes opp. 

4.4.6 Krav til deformasjoner og setninger 

Krav til setninger og deformasjoner framgår av kapittel 205.1 og 205.2 i /8/. Det må 
planlegges med løsninger som sikrer jevne setninger i overgang mellom tilløpsfyllinger og 
landkar/bruer, ved kulvertkrysninger og stikkrenner. 

4.4.7 Dimensjoneringsmeteode 

NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 /2/ angir tre ulike dimensjoneringsmetoder for geoteknikk, 
dvs. tre ulike metoder for hvordan forholdet mellom dimensjonerende lastvirkning og 
dimensjonerende motstand skal avveies. Ved geoteknisk prosjektering benyttes i Norge 
dimensjoneringsmetode 3 i henhold til NA:2008 med unntak av peler der det benyttes 
dimensjoneringsmetode 2.  

For dimensjonering av peler benyttes dimensjoneringsmetode 2.  

 Kombinasjon: A1 ”+” M1 ”+” R2”   

For fyllingsarbeider, stabilitetsberegninger og setningsvurderinger benyttes 
dimensjoneringsmetode 3. 

 Kombinasjon: (A1* eller A2**) ”+” M2 ”+” R3”   

* På konstruksjonslaster 

** På geotekniske laster 

4.4.8 Grensetilstander og partialfaktorer 

Grensetilstander 

Fyllingsarbeider og stabilitet: 

I stabilitetsberegningene er bruddgrensetilstand dimensjonerende. For setningsvurderinger 
legges bruksgrensetilstanden til grunn. 

Fundamenteringsarbeider: 

For dimensjonering av fundamentering for bruer og konstruksjoner er bruddgrensetilstanden 
dimensjonerende for bæreevne- og stabilitetsbetraktninger. Deformasjoner og setninger 
vurderes via bruksgrensetilstanden. 

Partialfaktorer for geotekniske parametere/jordparametere 

Krav til partialfaktorer for geotekniske parametere vurderes ut fra tabell 0.3 i HB016 /7/, og 
knyttes til aktuell konsekvensklasse og bruddmekanisme. Nedenfor er figur 0.3 fra HB016 /7/ 
gjengitt (Feil! Fant ikke referansekilden.). Skravuren viser aktuelt variasjonsområde for 
partialfaktorer i dette prosjektet. 
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Figur 5: Tabell i figur 0.3 i HB016 /7/ - partialfaktorer ved effektivspennings- og totalspenningsanalyser. 

Det ovenstående gjelder for lokalstabilitet for konstruksjoner/tiltak.  

For global-/områdestabilitet gjelder følgende iht./7/: 

Dersom beregnet γM > 1,4 for områdestabilitet så kan dette sikkerhetsnivået aksepteres. 
Dersom beregnet γM < 1,4 for områdestabiliteten så kan prinsippet om % - vis forbedring 
vurderes benyttet dersom det er teknisk umulig å oppfylle kravene til absolutt partialfaktor. 
Krav til % - vis forbedring varierer lineært mellom 0 % og 20 % avhengig av beregnet (initial) 
γM for global stabilitet (kfr. /7/). 

Partialfaktorer for påvirkninger 

Fyllingsarbeider/Stabilitet/Jordtrykk: 

Krav til partialfaktorer for påvirkninger settes i henhold til tabell NA.A.3 i /2/. Denne tabellen 
henviser til NS-EN 1990:2002/NA:2008 /1/, tabell NA.A1.2 (B) og (C) (hhv A1 og A2):  

For geotekniske laster, herunder også påvirkninger på grunnen (konstruksjonslaster og 
trafikklaster) for analyser av skråninger og områdestabilitet, skal sett A2 benyttes: 

γQ,1 = 1,3 

γGj = 1,0 

Konstruksjonslaster: 

For konstruksjonslaster (bl. a. ved dimensjonering av pelefundamenter og bygnings-
/konstruksjonslaster på terreng mv) skal sett A1 benyttes. Den minst gunstige av følgende 
kombinasjoner 1) og 2) skal anvendes: 
1)  

a. Ugunstige permanente laster (Gkj,sup): γGJ,sup  = 1,35 

b. Gunstige permanente laster (Gkj,inf): γGJ,inf  = 1,00 

c. Dominerende variabel last(Qk,1): ψ0 * γQ,1 = 0,7*1,5 = 1,05 (γQ,1= 0 hvis gunstig) 

d. Øvrige variable laster (Qk,i): ψ0 * γQ,i = 0,7*1,5 = 1,05 (γQ,i= 0 hvis gunstig) 

2)  
a. Ugunstige permanente laster (Gkj,sup): γGJ,sup  = 0,89*1,35 = 1,20 
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b. Gunstige permanente laster (Gkj,inf): γGJ,inf  = 1,00 

c. Dominerende variabel last(Qk,1):ψ0 * γQ,1 = 1,5 (γQ,1= 0 hvis gunstig) 

d. Øvrige variable laster (Qk,i): ψ0 * γQ,i = 0,7*1,5 = 1,05 (γQ,i= 0 hvis gunstig) 

Partialfaktor for motstand 

Fyllingsarbeider/stabilitet/direktefundamentering: 

Partialfaktor for motstand, γR, bestemmes ut fra tabell NA.A.14 /2/ (for skråninger og 
områdestabilitet). Tabellen gir: γR;e = 1,0 (R3).  

Partialfaktorer for motstand ved bæreevne og glidemotstandsberegninger er angitt i tabell 
NA.A.5 /2/. Der er γR;v = γR;h = 1,0 (R3). 

Dette betyr at motstanden i løsmassene ikke skal reduseres utover det som framkommer ved 
å legge på partialfaktor for geotekniske parametere. 

Pelefundamentering: 

Partialfaktorer for motstand ved pelefundamentering er angitt i tabellene NA.A.6 til NA.A.8 i 
/2/(hhv. rammede peler, borede peler, augerborede peler). Tabellene er ikke gjengitt her. 

Ved dimensjonering ift. dimensjoneringsmetode 2 skal jordens motstand reduseres med de 
tilhørende faktorene i tabellene angitt over. 

4.5 Dimensjonerende verdier - laster 

4.5.1 Dimensjonerende laster på konstruksjoner og terreng 

Dimensjonerende laster på konstruksjoner og terreng framkommer ved multiplikasjon av 
karakteristiske verdier med tilhørende partialfaktor for påvirkning. 

4.6 Beregninger 

Geotekniske beregninger presenteres i egne tekniske beregningsnotater. 
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5 LANDSKAP OG ARKITEKTUR 

5.1 Generelt 

Statens vegvesen ønsker et helhetlig arkitektonisk uttrykk for E18 gjennom Østfold og 
Akershus, føringene er definert i «Visuell veileder E18 Ørje – Vinterbro».  Veganlegget skal 
ha en god lesbarhet og forutsigbarhet med enhetlig design og god landskapstilpasning. På 
strekningen Retvet-Nygård skal det tas hensyn til minst mulig beslag av dyrket mark og dette 
legger føringer for terrengforming langs strekningen. 

I utforming av veganlegget skal det sikres en god reiseopplevelse for trafikanten ved utsyn til 
spesielle elementer i landskapet. 

5.2 Vegen i landskapet 

Vegen tilpasses lokale terrengformer og følger naturlige grenser i kulturlandskapet ved å 
legges mest mulig i ytterkanten av de åpne områdene.  

Det tilstrebes å legge vegen lavt i terrenget forbi boligbebyggelse for å redusere støy fra og 
eksponering av vegen. 

Viktige terrenglinjer, bekkedrag, utsyn og siktlinjer søkes bevart langs traseen. 

Det søkes å gjøre minst mulig inngrep i kantsoner langs vann og bekkedrag. Utfylling i 
bekkedrag bør unngås og om nødvendig bør vegfyllingen plastres. For å stimulere 
reiseopplevelsen vurderes det å fjerne høyere vegetasjon for å få utsyn til vann og 
bekkedrag.  

Revegetering langs ny veg tilpasses landskapskarakteren med veksling mellom åpent og 
lukket. 

Ved utforming av sideterrenget skal det beslaglegges minst mulig dyrkamark. 

5.3 Vegprofilet 

Utforming av sideterrenget langs vegen må vurderes på de enkelte områdene og tilpasses 
så det blir en naturlig overgang til omkringliggende terreng. 

Det søkes å få en mest mulig enhetlig utforming som gir et rolig visuelt bilde. Det innebærer 
jevnt fall på fyllinger og skjæringer, naturlig overganger til endringer i landskapet og 
veganlegget samt mest mulig enhetlig plassering av tekniske anlegg langs traseen. 

5.3.1 Midtdeler 

I bred midtdeler tilrettelegges det for etablering av gress.  . Rekkverk utformes i hht. Håndbok 
N101 rekkverk og vegens sideområder.  

5.3.2 Vegetasjon 

Gjennom skogsområder tilrettelegges det for naturlig revegetering ved tilbakeføring av 
avdekkingsmasser etter ferdig utbygget veganlegg.  

I kryssområder og ved rasteplasser benyttes det stedegen vegetasjon ved anleggelse av 
grøntarealer. 

I områder med dyrkamark tilsås det med gress. 
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5.3.3  Bruer 

Bruene på strekningen bør ha fellestrekk i utforming og materialbruk.  Enkelte bruer kan gis 
en egen karakter og eventuelt lyssetting som vil gjøre brua til et identitetsskapende element i 
spesielle områder. 

Både overgangsbruene og E18-bruene bør forsøkes lagt vinkelrett og horisontalt på 
kryssende veg.  

5.3.4 Kulverter 

Kulvertene bygges med minimum 4,0 m bredde og 4,2 m høyde for å sikre gode lysforhold, 
og at de eventuelt kan benyttes som jordbruksunderganger. Linjeføring av gang-/sykkelveg 
og kulvert sees i sammenheng, slik at det ivaretas gode siktforhold. 

5.3.5 Støytiltak 

Støyskjerming langs vegen skal gjøres etter følgende rangering av prinsipp:  

1. Legge vegen ned i terrenget for å unngå ytterligere støyskjerming.  
2. Bygge støyvoller, hovedsakelig forbi Nygård og Holstad/Sneissletta. 
3. Bygge støyskjermer 

Støyvollene bygges med maksimal helning 1:2.  Støyvollen tilpasses det omkringliggende 
området så terrenget får en mest mulig naturlig utforming. Behovet for støyvoller skal ses i 
sammenheng med / avveies mot behov for utsyn fra E18. Det tas også hensyn til andre fag 
ved planlegging av vegens plassering i terreng, bl.a. VA pga. nærhet til vassdrag. 

5.3.6 Belysning. 

Belysningen plasseres i bred midtdeler.  Ved smal midtdeler plasseres belysningen på hver 
side av fire felts veg.  

5.3.7 Viltgjerder 

Viltgjerder plasseres utenfor sikkerhetssonen mest mulig parallelt med vegen. 

Ved fjellskjæring plasseres viltgjerdet 5,0 m fra skjæringstopp 

Langs løsmasseskjæring/fylling plasseres viltgjerdet 1 m fra skjæringstopp/fyllingsfot 
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6 KONSTRUKSJONER 
 
6.1 Bruer i E18 

I henhold til krav i visuell veileder prosjekteres bruene som plate- /bjelkebruer med runde 
søyler. Hvorvidt bruene skal utføres med en bred bruplate for alle 4 felt eller som to separate, 
parallelle konstruksjoner for hhv. øst- og vestgående løp vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det 
bør unngås å plassere søyler i bekker/vassdrag. 

6.2 Overgangsbruer 

Overgangsbruene prosjekteres fortrinnsvis som 2-spenns platebruer i betong med søyler i 
underliggende E18-midtdeler. Andre typer konstruksjoner vurderes i hvert enkelte tilfelle. 
Trebruer, særlig de som eventuelt skal bære full trafikklast, må vurderes spesielt. 

6.3 Kulverter 

I henhold til intensjonen i visuell veileder skal vingemurer prosjekteres parallelt med 
overliggende veg. Dette gir vingemurer vinkelrett på kulvertens lengderetning der man har 
vinkelrett kryssing under overliggende veg. Der hvor kulverten (g/s-vegen) gis en skrå 
linjeføring (kryssing) for å bedre siktforholdene, vil vingemurene bli skrå i forhold til 
kulvertens lengdeakse. 

Kulverter for driftsveger skal som prinsipp legges utenfor bekkeløp/bekkedrag for å unngå 
konflikter med vassdragsinteresser. 

6.4 Tunnelportaler 

Tunnelportaler utformes traktformet for å minimere faren for påkjørsler. Portalene skal 
avsluttes med en oppstikkende krage på min. 300 mm. Skråskjæring av portaler for 
løsmassetunneler tilpasses terrenget.  

 
Figur 6 Prinsippskisse av tunnelportal 

 

6.5 Støttemurer 

Støttemurer planlegges som fortrinnsvis som natursteinsmurer med utforming slik at de ikke 
reflekterer støy. 
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7 TUNNELPROSJEKTERING 

7.1 Tunnelklasse og tunneltverrsnitt 

Tunneldata: 

ÅDT(åpningsår): = 20000 kjt/døgn 

Tunnelklasse  = E 

Profil   = T10,5 (Rapport 130 Strategi for bygging av nye vegtunneler) 

Antall tunneler = 2 (foreløpig lengde Holstadtunnelen 1320 m og 
Frestadtunnelen 850 m) 

Antall løp   = 2 – (dobbel) 

Tunnel T10,5 

Parameter Tunnel E18 – HB N500/rapport 130 

Tunnelklasse E 

Fartsgrense 110 km/t 

Dimensjonerende hastighet 110 km/t 

Antall løp 2 

  

Geometriske mål:  

Total bredde, normalprofil 10,50 m 

Kjørebanebredde 7,00 m 

Feltbredde/kjørefelt 3,50 m 

Midtdeler (avstand mellom tunnelløp) Varierer 

Skulder 0,75 m 

Bankett 1,00 m 

Siktutvidelse av bankett beregnes særskilt  

Senterhøyde veggradier 1,57 m 

Veggradius 4,79 m 

Senteravstand veggradier, normalprofil 1,45 m 

Senterhøyde hengradius, normalprofil 0,664 m 

Hengradius, normalprofil 5,95 m 

Normalt på vegbane nederste del 1,57 
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Horisontalkurvatur, konstant I 2/3 av stoppsikt innenfor og 
utenfor portal 

2/3 x 201*= 140 m 

Avstand til kryss fra tunnelåpning, 2xLs 2 x 255*= 510 m 

Min. fri høyde 4,6 m 

Min. fri høyde tekniske installasjoner 4,8 m 

Min. bredde normalprofil/sprengningsprofil 0,6 m 

Maks stigning I tunnel jfr. HB N500 pkt. 4.2.3    5 %  

Siktkrav ved fartsgrense 110 km/t er 220 m i tunnel. 

Egen senterlinje for hvert tunnelløp føres minst 100 m ut av tunnel på hver side, jfr. HB138. I 
praksis bør egen senterlinje gå minimum 300 m utfra tunnel for å få til god kurvatur på 
skulderovergangene. 

De nederste 1,57 m del av sprengningsprofilet går loddrett for å få bedre plass bak 
betonghvelv/-elementer. 
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7.1.1 T10,5 

Tverrsnitt hit rapport 130 Strategi for bygging av nye vegtunneler: 

 

 

Ved denne løsningen er skuldra 0,75 m pluss 1,0 m bankett. Total skulderbredde på 1,75 m i 
tunnelene føres 200 m ut på hver side av tunnelene, deretter overgang på 100 m til 
vegskulderbreddene, jfr. HB N500 pkt. 4.3.1. Vann- og frostsikring. 

I vegger ca. 3,5 m over kjørebane nyttes veggelement i betong med isolasjon. I tak/heng 
nyttes betongelementer. Ved utvidelser utover normalprofilet T10,5 settes et horisontalt 
betongelement for å ta utvidelsene.  

 



Teknisk premissdokument 27 
 

Statens vegvesen Region øst Asplan Viak AS 
 

7.1.2 Frestadtunnelen 

Frestadtunnelen består av 2 fjelltunneler med betongtunnel mellom fjelltunnelene. 
Betongtunnelen utføres med samme tverrsnitt som fjelltunnelene. 

7.1.3 Bølstadtunnelen/kulvert 
Denne betongkulverten regnes også som tunnel. Tverrsnittet vil få firkantprofil. Lengden er 
under 500 m og den får da ikke krav om nødutstyr. Geometriske krav og belysning vil bli i 
hht. håndbok N500. 

7.2 Linjeføring 

7.2.1 Avstand mellom tunnelløpene 

Avstand mellom tunnelveggene/teoretisk sprengningsprofil skal være minimum 10 m for å få 
nok bæring av fjell i stabben som blir mellom tunnelløpene. Ellers tilpasses avstanden for å 
få plass til teknisk bygg på tvers mellom tunnelløpene på Holstadtunnelen. 

7.2.2 Linjeberegning 

Det lages en linjeberegning for hvert av tunnelløpene. Linjeberegningen legges i prosjektert 
hvitstripe nærmest tunnelstabben mellom tunnelløpene.  

Linjeberegning går fram til der midtdeler har normalavstand for midtdeler langs veg i dagen. 

7.3 Havarinisjer 

I hht. HB N500, pkt. 4.6.1 skal havarinisjer legges i ytterkurve ved R<5000. 

Havarinisjer planlegges lagt på utsiden av hvert tunnelløp, som vist på figuren nedenfor, 
også der tunnelen ligger i kurve. Dette krever fravikssøknad når radius er under R=5000 m.  

 
Figur 7 Havarinisjer, nødstasjoner og tverrforbindelser, tunnelklasse E 

Tunnel Lengde m - foreløpig Havarinisjer i tunnel I hvert løp 

Holstadtunnelen 1340 5 2-3 
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Frestadtunnelen 1030 4 2 

 

Første havarinisje i tilknytning til inngående kjørefelt plasseres min 250 fra tunnelåpningen.  

Alle deler av tunnelen, inkl. nødstasjonene skal tilfredsstille kravene til universell utforming. 

7.4 Øvrig sikkerhetsutstyr 

7.4.1 Nødstasjoner 

Alle nødstasjoner skal utformes som nødkiosker. Se ellers kap.9.7 for utforming og utstyr. 

7.4.2 Tekniske bygg 

Plassering av tekniske bygg gjøres fortrinnsvis i dagsone. Et bygg i hver ende av tunnelen. 
Byggene plasseres ved havarilomme ved tunnel før innkjøring, fortrinnsvis utenfor 
sikkerhetssonen. Plasseres bygg innenfor sikkerhetssonen må det vurderes nærmere 
rekkverksløsninger her. 

Holstadtunnelen blir så lang at et teknisk bygg plasseres også inne i tunnelen. Plassering blir 
mellom tunnelløpene for å sikre god adkomst fra begge løpene. Tunnelløpene plasseres så 
langt fra hverandre at det er plass til et bygg på tvers. Adkomst med dør fra begge 
tunnelløpene i samband med nødgjennomgang. 

Det legges opp til standard teknisk bygg i plasstøpt betong. Teknisk bygg i dagsonen har 
takutstikk og tak forblendet med liggende royal-/trykkimpregnert treplank på taket. Takbord 
22*148 i mørkebrun farge med dreneringsnot langs kanter. Teknisk bygg inne i fjell er kun 
betongbygg uten tretak og takutstikk. 

Dører vender mot vegen for bygg i dagsone og mot tverrforbindelse for bygg inne i 
Holstadtunnelen. 

Størrelse på bygg i hht. krav fra elektro, se Elektro i premissdokument. 

 
Figur 8 Teknisk bygg inklusive bygg under bakken med utsparinger for trekkerør  
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8 INGENIØRGEOLOGISK / HYDROGEOLOGISK 
PROSJEKTERING 

8.1 Hovedmomenter 

Følgende hovedmomenter kan trekkes fram i forhold til ingeniørgeologisk og hydrogeologisk 
prosjektering i prosjektet:  

• Plassering av tunnelpåhuggene 
• Kontroll på fjelloverdekning over tunnelene 
• Tunnelenes innvirkning på influensområdet (rystelser, grunnvann/innlekkasje) 
• Rystelser fra sprengningsarbeider generelt 
• Stabilitet av høye bergskjæringer 

8.2 Premissgivende dokumenter 

For vegtunneler er HB N500 Vegtunneler det styrende dokument som ligger til grunn for 
tunnelprosjekteringen. Premisser for geologisk prosjektering av vegtunneler er gitt i HB 
N500, kap. 2, og premisser for geologisk prosjektering på reguleringsplannivå er gitt i kap. 
2.4. 

Premisser for prosjektering av høye bergskjæringer (skjæringshøyde > 10m) er gitt i NA-
Rundskriv 2009/11B, ”Utfyllende bestemmelser for planlegging, prosjektering, bygging og 
vedlikehold av høye vegskjæringer i berg”. 

Norsk Standard NS 8141-1:2012 Vibrasjoner og støt. Veiledende grenseverdier for bygge- 
og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk benyttes til beregning og fastsettelse av 
grenseverdier for rystelser fra alle typer sprengningsarbeider i prosjektet. 

8.3 Grunnundersøkelser / geologiske forundersøkelser 

I tråd med retningslinjene i HB N500 skal omfanget av grunnundersøkelser legges på et nivå 
slik at behovet for supplerende undersøkelser i byggeplanfasen minimeres. Geologiske 
forundersøkelser skal blant annet omfatte ingeniørgeologisk kartlegging. I tillegg skal 
behovet for fjellkontrollboringer i påhuggsområder, og over tunneltraséene vurderes og 
gjennomføres. Behovet for andre geologiske grunnundersøkelser (seismikk, kjerneboring 
m.m.) klarlegges etter gjennomført ingeniørgeologisk kartlegging. 

8.4 Geologisk prosjektering etter Eurokode 7 

HB N500 henviser til Norsk Standard 3480 Geoteknisk prosjektering, men fra 2010 er det 
NS-EN1997-1 Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering som skal benyttes.  

Sammenstilling av antatte grunnforhold og sikring / Geotekniske Kategorier gjøres i henhold 
til Eurokode 7, observasjonsmetoden. Prinsippet for observasjonsmetoden er at geologiske 
forhold kartlegges i forbindelse med prosjektering, at forventede problemstillinger for ulike 
soner vurderes og tiltak for angjeldende forhold planlegges. Underveis i driveperioden 
observeres bergforholdene gjennom planlagt inspeksjon og oppfølging. Deretter utføres 
prosjekterte tiltak for sikring av tunnelen i henhold til de observasjoner som gjøres under 
drivingen. Tiltakene er ikke uttømmende og andre metoder kan og vil komme til anvendelse. 
Et sett med bokstavforkortelser for klassifisering og tiltak er gjengitt i Tabell 2.  
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Tabell 2: Generell klassifisering av stabilitetsforhold og aktuelle tiltak under bygging (prosjektspesifikk) 

Type stabilitet / 
Bergklasse 

(før sikring og andre 
tiltak) 

TILTAK 

UNDER DRIVING AV TUNNELEN UNDER BRUK 
AV TUNNELEN 

Oppfølging/målinger/ 
kontroll 

(utover kontroll av grunnforhold 
og sikring før prosjektet tas i 
bruk) 

Aktuelle tiltak under 
driving 

(utover vanlig stabilitetssikring) 

Aktuelle tiltak 
utover 

observasjon/ 
vanlig vedlikehold 

Stabilt A Befaringer for å sjekke at antatt 
bergkvalitet forekommer 

  

Nedfall av 
enkeltblokker/ 
fragmenter 

B Ingeniørgeologisk kartlegging 
før tildekking med 
sprøytebetong 

  

Nedfall av 
mange blokker 
/ Ras 

C/
D 

- Observasjon og kartlegging av 
bergforholdene etter hver salve 
før tildekking med 
sprøytebetong. 
- Oppfølging av driving og av 
utførelse av sikringsarbeider 
- Oppfølging av måleresultater 
(konvergensmålinger osv.). 
 

- Sonderboring 
- Forbolter med ytre ende festet 
- Forinjeksjon for bedring av 
stabiliteten 
- Reduserte salvelengder 
og/eller oppdeling av salven 
- Sprøyting hurtig etter 
sprengning, også om nødvendig 
på stuffen 
- Ekstra forsterkning med for 
eksempel installasjon av 
buer/ribber eller 
betongutstøpning. 
 

- Konvergens- 
målinger 
- Lab. testing av 
svelleleire. 

Krav til 
maksimal 
innlekkasje:  
15 l/min/100m 

k - Registrering av lekkasjer på 
stuff 
- Registrering av lekkasjer i 
sonderborhull 

- Sonderboring 
- Forinjeksjon m/   kontrollhull 
 

Vannlensing 
(pumpestasjon). 

Svelleberg 
(svelleleire på 
slepper og 
eller i 
omdannet 
berg) 

E - Kartlegging og registreringer 
før tildekking med 
sprøytebetong. 
- Deformasjons- / konvergens- 
målinger 

  

Oppsmuldring 
(”slaking”) 

J - Kartlegging før tildekking av 
betong 
- Registrering av 
bergartsegenskaper 

- Hurtig påføring av sprøyte 
betong 
- Ekstra forsterkning 
- Lab tester 

- Lab tester 

 

For å bestemme riktig prosjektklasse og omfang av geologiske undersøkelser kan 
Publikasjon nr. 101, Riktig omfang av undersøkelser for berganlegg, benyttes (jfr. HB N500). 

Eurokode 7 bærer preg av hovedsakelig å være utarbeidet av eksperter innen jordmekanikk 
(geoteknikk). Den er derfor noe unøyaktig mht. formuleringer og faguttrykk i forhold til berg. 
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Eurokode 7 gjelder imidlertid fullt ut også for berg. Norsk Bergmekanikkgruppe (NBG) satte 
derfor våren 2010 ned en gruppe for å gå gjennom bruk av Eurokode 7 innen ingeniørgeologi 
og bergmekanikk. Dette arbeidet resulterte i utgivelsen av Veileder for bruk av Eurokode 7 til 
bergteknisk prosjektering i 2011. Vi benytter denne veilederen. 

Geoteknisk kategori for tunnelstrekninger fremkommer som en matrise av 
konsekvensklasse/ pålitelighetsklasse (CC/RC) og vanskelighetsgrad (jfr. Eurokode 7). 

I utgangspunktet plasseres tunnelene i geoteknisk kategori 3 (CC/CR 3). Gjennom 
undersøkelser / utredning kan det være aktuelt at deler av tunnelene nedgraderes til kategori 
2 (CC/CR 2). 
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9 VA-PROSJEKTERING 

9.1 Rensing av overvann 

Overflatevann i nedslagsfeltet fra planlagt trasé inkluderer viktige drikkevannskilder og 
naturvernområder. Utslipp vurderes både for anleggsfase og for driftsfase. Tiltak for 
anleggsfasen ses mest mulig i sammenheng med rensetiltak for driftsfasen.  

Utgangspunktet for rensing av overvann er at alt overvann fra veg skal renses før utslipp til 
vannresipient. Rensing vil som hovedregel skje via konstruerte dammer / 
sedimentasjonsbasseng. Det vurderes både våtmarksfilter (mer estetisk, bedre rensing av 
finpartikler) og våte basseng (sikrere ved frost, under broer, mindre sårbare resipienter).  
Begge systemene har en for-sedimentering som utgjør ca. 20 % av hele dam-arealet. Disse 
dammene vil i hovedsak holde tilbake partikler.  
Sedimentasjonsbassengene anlegges i tilknytning til vassdrag og gis en naturlig, men 
arealeffektiv utforming. Dimensjonering baseres på avrenningsareal (ca. 2 % av redusert 
areal), lokale rensekrav og renseløsning i hht. veiledninger fra Statens vegvesen. Plassering 
tilpasses lokal resipient, og med utslippspunkt nedstrøms små vann og stillestående 
bekkeløp, særlig pga. mulig saltpåvirkning. Det må være tilgang til bassengene slik at de blir 
enkle å vedlikeholde. Adkomstveger etableres slik at de tar minst mulig areal og ikke hindrer 
vannføring oa.  

Andre aktuelle rensetiltak på deler av parsellen kan være: 

• Diffuse utslipp til terreng: Løsning og utforming vurderes ut fra lokale forhold:  
o Infiltrasjon og rensing i konstruerte vegskråninger og direkte ut i terreng, eller via 

drensrør til resipient 
o Sandfang og utslipp til egnet terreng  
o Infiltrasjon og rensing i sand fylte grøfter før utslipp til egnet terreng. Oppbygging 

av grøfter avhengig av avstand fra veg, høyde på fylling eller skjæring. 
• Rensebasseng m/ oljeutskiller ved utløp fra tunnel og pumpe renset vann ut i 

resipient 

Renseløsninger vil variere avhengig av sårbarhet til resipienten. Det tas hensyn til spesifikke 
forhold:  

• Gjersjøen: drikkevannskilde. Vurdere helheten med tilførsel også fra 
Nøstvedttunnelen og Ringnestunnelen, samt Tusenfryd og pukkverk.  Vurdere 
påkobling til kommunalt nett / renseanlegg med utslipp til Bunnefjorden. 

• Bølstadbekken/Holstad mot Årungen: sårbar resipient. Det vurderes separate 
renseløsninger for tunnelvann og dagsonevann.  

• Skuterudbekken: restriksjoner på utslipp videre til Østensjøvann, en sårbar resipient, 
naturreservat. Det tas hensyn til JOVA-programmet inkl. flytting av eksisterende 
målestasjon. 

• Glennetjern: sårbar resipient (rik kulturlandskapssjø av regional verdi B, ref. 
naturmiljø KU). Det vurderes rensing før utløp til Glennetjern, alternativt lede alt vann 
rundt Glennetjern til bekk nedstrøms.  

• Kråkstadelva (bro): separate rensedammer frå veg og tunnel, Sikre i fht. 
flomvannstand.  Vurdere oppsamling til rensedam på hele eller deler av brua. 

• Bergerbekken: nærføring i anleggsfasen, flomvannstand og erosjonstiltak, omlegging 
vurderes. Vurdere oppsamling til rensedam på hele eller deler av brua. 
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9.2 Dagstrekninger 

Nedbørsdata innhentes fra e-klima (Meteorologisk institutt). Data fra stasjon Ås-
Rustadskogen brukes. Det tas hensyn til klimafaktor (1,5), i hht. HB N200. 

 

Figur 9 IVF kurve nedbørsstasjon Ås - Rustadskogen 

Dimensjoneringsgrunnlag for nedbør er returperioder som angitt i SV Håndbok N200 fig. 
403.1. Det brukes de angitte returperioder / gjentaksintervaller for veg uten 
omkjøringsmuligheter. 

9.3  Ledningsanlegg 

9.3.1 Generelt 

• Det tas mest mulig utgangspunkt i selvfallsløsninger. 
• Alle kryssende VA-ledninger under Europavegen prosjekteres i varerør. 
• Det tas utgangspunkt i prefabrikkerte standard kummer og pumpestasjoner. 
• Frostfri dybde i Ås kommune er 1,8 m i veg og 1,6 m utenfor, og 1,8 m i Ski kommune. 

 
9.3.2 Drens/overvannsystem 

Det vurderes en kombinasjon av: 
 Lukket drenssystem med oppsamling og rensing i rensedammer / renseanlegg. 
 Eget drenssystem til drenering av vegens traubunn hvor det ikke er aktuelt å legge 

overvannsystem dypt p.g.a. høyt til resipient 
 Diffus avrenning til terreng via sidearealer med torv / sand og infiltrasjonsgrøfter. 

Tilpasses lokale forhold mht. skråninger, skjæringshøyder, terreng og løsmasser. 
 
Der hvor det praktisk er mulig benyttes det avskjærende grøfter for å redusere tilrenning fra 
sideterreng mot veggrøfter og rensesystem mest mulig. Mindre tilrenningsarealer beregnes 
med bruk av den rasjonelle formel (tilrenning til overvannsystemet, stikkrenner). 
Langsgående ledninger under midtdeleren unngås mest mulig. 
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Stikkrenner dimensjoneres ut fra nedbørfelt og avrenningsareal og tar hensyn til videre 
vannløp nedstrøms veganlegg. 
 
9.3.3 VA ledningsanlegg: 

 Det brukes VA-Miljøblad (http://www.va-blad.no/) / Norsk Standard som grunnlag for 
prosjektering  

 Det tas utgangspunkt i kommunal VA norm (http://va-norm.no/) for lokal bestemte 
løsninger. Nødvendig omlegging på grunn av ny veg tas med, inkl. evt. midlertidige 
tiltak. 

 Evt. ekstra utbedring / utvidelse av kommunalt ledningsanlegg prosjekteres separat 
etter ønske fra kommunene. 

 Brukryssinger med hovedledninger skal unngås.  

9.3.4 Landbruksdrenering: 

 Eksisterende landbruksdrenering som blir berørt blir lagt om i den grad det er 
nødvendig. Prosjektering ut fra kjente grunnlagsdata. 

 Det skal i utgangspunktet skilles jordbruksvann / terrengvann fra vegvann system. 
Der dette ikke er mulig blir rensesystem for vegvann dimensjonert tilsvarende. 

 Behov for landbruksdrenering på nye jordbruksarealer vurderes separat. 
 Brønner og lokale SP renseanlegg som blir berørt: i tilfelle tilknytning til kommunalt 

nett ikke er aktuelt, vurderes nye tilsvarende løsninger på et egnet sted i nærområdet. 

9.3.5 Vassdrag:  

 Flom: For åpne vassdrag som krysser eller går langs ny veg utføres beregning av 
dimensjonerende flomvannmengde og Hydraulisk beregning av vannlinje under flom.   
Aktuelle vassdrag er Vassflobekken, Bølstadbekken, Gytelandsbekken og 
Bergerbekken.  Kråkstadelva beregnes etter nærmere vurdering etter som det her er 
planlagt en høy og lang bru slik at vassdraget berøres i svært liten grad. Utløpbekken 
fra Glennetjernet skal også kapasitet beregnes med hensyn til påvirkning av 
Glennetjernet. Ut fra beregningene vil det prosjekteres nødvendig tiltak for føring av 
vannet under ny veg (i stikkrenner), magasinering av vannet oppstrøms kryssingen 
for å holde tilbake vannet fra vegen eller kombinasjon av disse. 

 Erosjon: Hydraulisk beregning vil også gi grunnlag for dimensjonering av 
erosjonssikring.  Utforming av erosjonssikring vil kun bli beskrevet på summarisk 
måte. 

 Fisk: Alle berørte vassdrag som har et naturlig potensial for reproduksjon og oppvekst 
av fisk vil bli behandlet slik at det naturlige potensial ikke forringes.  Der det er mulig 
uten omfattende kostnader vil eventuelle tidligere inngrep med negativ virkning bli 
vurdert utbedret. 

 Biologisk mangfold: Som minimum skal eksisterende mangfold knyttet til vassdrag 
opprettholdes.  (Dette er for øvrig et krav i Biomangfoldsloven) Der hvor forholdene 
ligger naturlig til rette for det kan det vurderes tiltak som øker det biologiske 
mangfoldet.  Her tenkes spesielt på anlegg av mindre dammer eller andre 
hydromorfologiske endringer der dette samtidig kan gi gode landskapsmessige 
opplevevelser for de vegfarende. Det skal tilstrebes å beholde naturlig substrat i bunn 
av kulverter, omlagte bekker etc. i størst mulig grad. 

http://www.va-blad.no/
http://va-norm.no/


Teknisk premissdokument 35 
 

Statens vegvesen Region øst Asplan Viak AS 
 

9.4  VA i tunneler 

Som utgangspunkt vurderes det to separate ledningssystemer for innsamling og bortføring 
av lekkasjevann og vaskevann i tunnelen. 

Ved lavbrekk inne i tunnelen er det behov for å pumpe ut vannet. Det vurderes i tilfelle en 
samlet pumpestasjon for både tunnelvaskevann/overvann og drensvann. 
Tunnelvaskevann/drensvann renses inne i tunnel/pumpesump. Behovet for vaskevann i 
tunnelene avklares gjennom planarbeidet og vil fremgå av ferdig forprosjekt for tunneler. 

Tunnel øst for Kråkstadelva - Frestadtunnelen har selvfall ut. 

9.4.1 Drensvann fra tunnel 

Drensvann (lekkasjevann) er antatt rent og kan slippes rett ut uten rensing. Det sjekkes at 
det ikke er sulfidholdige bergarter som krever rensing. Drensvannet går i egen ledning med 
inspeksjonskummer i tunnel og knyttes til øvrig overvannssystem. 

9.4.2 Overvann fra tunnel inkl. vaskevann  

Det skal i størst mulig grad unngås at overvann fra dagsone renner inn i tunnel. 
Vaskevannet og overvann som renner i tunnelen vil gå via sluk/lokale sandfang i tunnelen og 
til sentralt sandfang og pumpestasjon / selvfallsledning ut.  
 
Det tas utgangspunkt i følgende rensing: 

- Sentralt sandfang og oljeutskiller for vaskevann -oppholdstid vurderes i forbindelse 
med dimensjonering 

- Sedimenteringsbasseng for vaskevann (oppholdstid 4-8 uker) 
- Reservebasseng for pumpehavari (min. 24 t) 

Det vurderes om man skal ha løsninger for tankbilvelt i tunnel.  
 
For korte tunneler kan det vurderes enklere / kombinerte løsninger. 
 
9.4.3 Brannvann 

I Holstadområdet finnes eksisterende hovedledninger vann som vurderes brukt. 

I Frestadtunnelområdet er det ikke en hovedledning for vann. 

Det vurderes sammen med brannvesenet om løsning med vanntank på 6 m3, jfr. HB N500 
pkt. 5.2.2.4 Slokkevann og pkt. 8.5 Kummer for slukkevann kan dekke behovet for 
slokkevann. 

Til brannslokking anbefales (fra SVV RØ brannvernlederen samt brann- og redningsetaten) 
et trykk på minst 2-7 bar og 2.000 liters i minuttet. Dette skal være nok til å klare en brann på 
100MW i 2-3 timer.  

9.4.4 Grøftesnitt 

Fjelltunnel/betongtunnel 

Grøft utformes med grøftevegger helning 5:1 og nødvendig bredde for aktuelle ledninger. 

Dybde grøft i henhold til frostberegning. 
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10 ELEKTRO 

10.1  Generelt 

Tunnelene er klassifisert i sikkerhetsklasse E med ÅDT ca. 20.000. Branndimensjoneringen 
skal fra sikkerhetsklassen være 50 MW for tunnelene. Tunnelene er utført med to løp. 
I dette dokumentet behandles hvilke forutsetninger som skal ligge til grunn for prosjektering 
av elektroteknisk anlegg og styring- regulering- og overvåkingsanlegg (SRO).  

Det skal utarbeides risikoanalyse for elektrotekniske anlegg i henhold til FEL, NEK 400 og 
NEK 700. Risikoanalysen skal utarbeides i samarbeid mellom byggherre og prosjekterende. 

De elektrotekniske anleggene skal være sikre og fungere etter hensikten i det aktuelle 
miljøet. Det skal være mulig å sette inn nye tavleseksjoner for normalkraft og nødkraft, samt 
tilkoble disse mens eksisterende tavleseksjoner for normalkraft og nødkraft er i drift. 

Avbrudd i den normale strømforsyningen i en tunnel skal normalt ikke være til fare for liv og 
helse. Ved avbrudd i den normale strømforsyningen skal nødstrømsforsyningen fortsatt 
ivareta installasjoner som er nødvendig for å kunne stenge og iverksette evakuering av 
tunnel. 

Ulykker og hendelser som fører til brann i tunnel vil kunne få store konsekvenser for liv og 
helse. Fokus i prosjekteringen blir derfor å opprettholde de installasjoner som er nødvendig 
for nødstenging av tunnel, lys for evakuering og utstyr for brannventilering av tunnel. Vi anser 
disse funksjoner som de mest kritiske for anlegget. 

10.2  Kraftforsyning 

Der det ligger til rette for det skal strømforsyning sikres ved uavhengig forsyning fra begge 
tunnelmunninger som koples sammen slik at det oppnås en ringmating. Ref. HB N500 pkt. 
10.2. 

Strømforsyning til vegvesen sine anlegg skal generelt være 400V, og forsynes via trafoer 
som kun SVV disponerer. 

Det stilles videre krav til at enkelte utstyrstyper skal ha nødstrømsforsyning. Ref. HB N500. 
Nødstrømsforsyning er definert i NEK 400 pkt. 5.56. 

10.3  Tekniske rom og fordelinger 

Størrelse på tekniske bygg blir 34 m x 5 m (lxb) for begge de to tunnelene. Bygget inne i 
Holstadtunnelen blir noe mindre. 

Alle fordelingstavler i tunnelanlegget skal bygges etter formkrav 3B med innslag av 4A, som 
gir økt sikkerhet i funksjonalitet ved kortslutninger og ved brann i tavlefelt. Eksempelvis felt 
for lys bygges i 3B og større effektbryteravganger bygges i 4A. Selektivitet igjennom 
anlegget skal ivaretas for samtlige kurser. Tekniske rom skal ikke være tilgjengelige for 
andre enn sakkyndig personell og instruert personell for anlegget. Eventuelt andre i følge 
med sakkyndig personell. Ref. Hb264 5.1.3. Det monteres servicetelefon i tavlerom og 
brannslukker i tavlerom. 

10.4  Ledelys 

Monteres som gjennomgående lysskinne i høyde maksimalt 1 m over kjørebanen. 
Lysskinnen skal monteres på venstre side i kjøreretningen. Tilførselskabel føres fra UPS 
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fordeling i tekniske rom og i egne trekkerør til rømningstverrslag. Forsynt av 400 V TN-S 
nødstrømfordeling frem til rømningstverrslag. I rømningstverrslagene avgreines kursene med 
koblingsbokser som monteres på vegg. Fra koblingsbokser i tverrslagene føres trekkerør i 
bankett via liten trekkekum og til lysskinne. Lysskinnene forsynes over 2 parallelle kurser. 
Forsynt av 400 V TN-S nødstrømfordeling frem til rømningstverrslag, så avgreines det derfra 
med 230V frem til lysskinner. 

Det må også vurderes om tilførsler kan føres direkte fra nødstrømsfordeling med 230V til 
ledelysarmaturene i tunnelen, uten å gå via tverrslagene for avgrening. 

10.5  Sikkerhetsbelysning 

Hver 4. tunnelbelysningsarmatur skal være sikkerhetsbelysning og forsynes fra nød-1t. 

10.6  Belysning i rømningstverrslag 

Armaturene forsynes fra begge tunnelløp via sikkerhetsbelysningen (hver 4. 
tunnelbelysningsarmatur). 

10.7  Brannapparater og nødtelefoner 

Brannapparater monteres i nødstasjoner i SOS-kiosker i og utenfor tunnel. Det monteres 2 
stk brannapparater pr kiosk. Det benyttes mekaniske brytere for detektering av brannapparat 
fjernet. 

Nødtelefoner monteres i nødstasjoner i SOS-kiosker i og utenfor tunnel. 

Det prosjekteres digitale IP-telefonapparater. Det etableres separat redundant ethernet-ring 
(separate switcher) med single mode fiberkabel for IP-telefonanlegget. Datasignaler for 
nødstasjonene knyttes til SRO- ethernettet, som også baseres på redundant fiberring. 

Telefonsentralene plasseres i tekniske bygg ved søndre munning av tunnelene. 

Nødtelefonsentralene tilknyttes switch. I tillegg skal det være en leid fast linje fra Telenor for 
nødkommunikasjon til hver av tunnelene. 

Alle tunneler får universelt utformet SOS-kiosker inne i tunnel for plassering av nødtelefoner, 
brannapparater og styreskap. Kioskene skal utformes med kabelgruber i gulv. SOS-kiosker 
skal ha  mål med tanke på snusirkel for rullestol min. 150 cm og min. 50 cm plass for 
brannslukker synlig gjennom glassfelt i dør. Innvendig dybde blir dermed minimum 200 cm. 
For å få plass til elektriske koblingsskap i kioskene bygges de med innvendige mål 300 cm x 
220 cm (l x b). 

10.8  Nødstrøm 

Nødstrømsforsyningen er ment å opprettholde funksjonen av utstyr som er avgjørende for 
personsikkerhet når den ordinære strømforsyningen ikke fungerer tilfredsstillende. 

Nødstrømsforsyning er tilknyttet avbruddsfri strømforsyning med batteripakke. Batteripakke 
forsyner anlegget når nettet er ute av drift. Batterier skal stå i egen branncelle, batterirom, 
med batteribryter utenfor rommet.  

Avbruddsfri strømforsyning med energikilde og vern skal dimensjoneres slik at selektivitet 
beholdes ved batteridrift. Ref. NEK 400-5-56.6.12.a. 

Andre installasjoner enn de som kreves med nødstrøm skal ikke kunne påvirke 
nødstrømsystemets funksjon.  
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Nødstrømsystemene skal fungere etter hensikten også ved en uønsket hendelse i tunnelen 
eller i øvrige deler av teknisk rom. 

UPS systemet skal bygges opp med en ekstern bypass krets. 

Nødstrømsforsyningen bygges som 400V TN -S anlegg. 

10.9  Radiokommunikasjon, kringkastingsanlegg og mobiltelefon 

Nødsamband (TETRA) og riksdekkende DAB-radiokanal (kringkasting), gjøres tilgjengelig i 
hele tunnelen via strålekabel montert til kabelbro. Det etableres redundans ved at 
strålekablene mates fra de tekniske bygg ved hver munning. TETRA skal ha 6 timers 
nødstrømsforsyning. 

Det etableres utstyr og funksjoner for at redningsmannskap skal kunne bryte inn på DAB-
kanalen lokalt i tunnelen, for å gi informasjon til trafikantene. Trafikantene blir varslet om 
dette ved hjelp av gule vekselblink på skilter i tunnelen som viser den aktuelle 
radiofrekvensen. Gulblink styres av SRO. Feilsignal fra radioanlegget tas inn i SRO. 

Fastmontert sambandsutstyr etableres i tekniske bygg. 

Plassering av antenner utenfor tunnel er avhengig av signalstyrker, som må måles på stedet. 
Det forutsettes at antennemast kun behøves plassert ved en av tunnelmunningene. Det er 
mulig at alle tunnelene kan forsynes fra et felles radioanlegg, dvs. fra en og samme 
radiomast. 

Mobiloperatørene prosjekterer og bekoster sine anlegg. Byggherre sørger for plass til utstyr, 
nødvendig kursopplegg og ledig fiber. 

10.10  Brannventilasjon  

Tunnelens ventilasjonsanlegg skal beregnes ut fra kravene i HB N500 kap.10 vedrørende 
luftkvalitet og brannventilering. 

Anlegget bygges i prinsippet opp av gruppevis plasserte asymmetriske impulsventilatorer i 
tunnelheng. Det etableres lyddempere på selve viften, hvis behov. 

Viftekapasitet skal være stor nok til å kunne utføre brannventilering ved utfall av vifter i 
brannområdet. 

Det benyttes ordinær nettkraft. 

Kabler for vifter som er forlagt på bro skal være i hht. kabelklasse 3, funksjonssikre i 750 ºC i 
90 min. 

Det etableres vindretningsmåler (kun for info, ikke for styring) i tillegg til CO- og NO-målere i 
tunnel. Vindmålere plasseres i midten av tunnelen i hvert løp. CO- og NO-målere plasseres i 
midten og i utløpet av hvert tunnelløp. 

Servicebrytere for vifter monteres på kabelbro ved siden av hver vifte. 

Hele viftekonstruksjonen skal leveres i rustfritt stål, NS-EN 1.4404 med unntak av motor som 
skal være i støpejern. 

10.11 Tunnelbelysning 

HB N500 er styrende mht. krav til belysningsnivå for tunnelene. 
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Adaptasjonsluminansen må måles på stedet. 

10.12  ITV / AID 

IP-løsning skal prosjekteres. 

Det skal etableres full ITV overvåkning med hendelsesdetektering i tunnel og faste kameraer 
i dagsoner som dekker stengepunkter og trafikkbilde i daganleggene. I tillegg settes det opp 
Dome kamera i kryssområder. 

Tunnelen deles inn i avsnitt med hendelsesdeteksjon. Hvert avsnitt kan sperres for 
hendelsesdeteksjon ved kommando fra VTS. 

Ved normal drift skal AID systemet fange opp følgende: 

• Stoppet kjøretøy 
• Fotgjenger 
• Mistet last 
• Kø deteksjon 
• Røyk 
• Feil kjøreretning 

AID skal også fungere for tovestrafikk. 

10.13  Styresystemet 

Det skal etableres en egen switch for hver tunnel. Switchene plasseres i teknisk rom i hver 
tunnel. Det skal være en leid fast linje fra Telenor for nødkommunikasjon for hver tunnel. 

Det etableres fibertrase på begge sider av vegen for å danne ring for fiber for hele 
strekningen. 

Styresystemet tilkoples nødstrøm 1 time ved nettfall. Alle funksjoner skal kunne iverksettes 
selv ved nettfall. Dersom en trafo faller ut vil styresystemet gå på batteridrift inntil 1 time. 
Styresystemet skal da kunne styre alle anlegg som går på batteridrift samt de installasjoner 
som er tilkoplet operative tavler. Alle trafikkinstallasjoner inkl. bommer skal gå på nødstrøm 1 
time, slik at tunnel kan stenges/åpnes både lokalt og fra VTS ved totalt nettfall. 

Det lokale styresystemet ute i tunnel og i daganlegg bygges opp med SSA-skap, 
nødstyreskap (NSS) og bomstyreskap (BS). Istedenfor bomstyreskap kan bomstyringene 
bygges inn i SSA-skap. I tillegg plasseres SAT-skap i tekniske rom. 

Det etableres PLS’er i søndre og nordre tekniske bygg for begge tunnelene. PLS’ene bygges 
som redundant par, hot standby. I de øvrige tavler/skap etableres det distribuerte I/O-
enheter. 

10.14  Vegbelysning 

HB 264 er styrende. Veglysfordelinger bygges etter formkrav 2A. Utforming inne i tavler 
utføres som minimum IP 20. Det benyttes sikring type effektbryter i veglysfordelinger og 
sikring type automat i veglysmaster. 

Fordelingsskapene skal utstyres med Datek-styreenhet for fellestenning av veglysanlegget, 
og egen kalibrerbar fotocelle som skal styre veglysanlegget hvis fellestenningen feiler eller 
det er lokale forhold som tilsier tenning. I tillegg vurderes funksjonsstyrt veglys hvor lysnivået 
reguleres etter trafikk og årstid. 
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Det forutsettes tosidig belysning på strekningen. Koblingsstykke i veglysmaster skal ha 1 stk. 
innstøpt to-polet automatsikring med plug-and-play koblinger, koblingssystem "ElQuick" fra 
Vik Ørsta eller tilsvarende teknisk. I tillegg skal alle veglyskabler som skal føres inn i master 
påmonteres krympeskritt i kabelenden. 

Veglysarmaturer skal ha IP66 for både optikk og elektronikk. Det ønskes et tidløst og 
moderne armatur, med lav vindlast. Det ønskes armatur av type LED dersom teknologien 
ved utførelsen av anlegget tilfredsstiller kravene til lave levetidskostnader. 

10.15 Trekkerør 

Det skal brukes OPI kanalsystem for innstøping av trekkerør ved kryssing av veg. 

Det etableres trekkerørstraseer fra teknisk bygg frem til alle 4 vegskuldre (banketter) i tunnel. 
Det etableres utsparinger i tunneltak for avslutning av trekkerør. Det etableres trekkerør inn 
til alle SOS-kiosker. 

Trekkerørstrase i venstre vegskulder (bankett) for ledelys, gjennomgående kabler (fiber) etc. 
Det benyttes DL-rør for fiberkabler og 110 mm trekkerør for øvrige kabler. 

Rørkryssing etableres mellom SOS-kiosker og rømningstverrslag. 

Trekkerør 110 mm skal avsluttes rett på innsiden av kumkanten, mens 40 mm DL rør skal gå 
hele igjennom kummene. Det må bestilles lengde på rør tromler som får skjøter til å havne i 
kummer. 

Det etableres 50 mm trekkerør fra kummer i tunnel og frem til teknisk utstyr plassert på vegg, 
skilter, målerutstyr etc. 

Det forutsettes å legge trekkerør for strømforsyning av ledelys direkte fra nærmeste 
nødstasjon og til ledelys. Trekkerør forutsettes lagt bak veggelementene 

Alle trekkrør i anlegget skal være glatte innvendig. 

På strekningen legger vi trekkerør for veglys og eventuelle trekkerør fort trafikktekniske 
installasjoner i midtdeler. I tillegg legges det trekkerør langs nordgående side.    

Trekkerør 110 mm til ventilasjonskurser legges på bakken og omfylles bak tunnelelementer 
og føres opp til tunneltak. Eventuelt kan trekkerør legges på fjellbolter bak tunnelelementer. 
Rustfri stålluke i vegg må etableres der trekkerør føres opp til tunneltaket. 

10.16  Trekkekummer 

Det skal etableres kummer i tunnel i tilknytting til hver SOS-kiosk (ca. for hver 125 m) og 
rømningstverrslag (ca. for hver 250 m). 

Kummer i tunnel bankett skal ikke være mindre enn 700 mm x 700 mm (bxl). 

Kummer i tverrslag og havari/stoppnisje skal være 900 mm x 1600 mm x 900 mm (bxlxh). 

Ute i daganlegg benyttes det kummer med størrelse 900 mm x 1600 mm x 900 mm (bxlxh). 
Ved kryssinger må størrelse på kummer vurderes for hvert enkelt tilfelle, avhengig av hvor 
mange rør som kommer inn i kummene. Det skal brukes sarkofagkum når flere kabler/rør 
kommer eller går i lengdeside av kum. 
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11  STØY 

11.1  Generelt 

Støy i anleggsperioden vil ikke beregnes i reguleringsplanprosessen. Statens vegvesen vil 
forholde seg til grenseverdier for anleggsstøy som angitt i T-1442/2012 kap.4.  

Prinsipper for støyskjermingstiltak er angitt i 5.3.5. For støyømfintlige bygninger som ikke 
skjermes ut av gul støysone med langsgående skjermingstiltak, vil lokale tiltak bli vurdert i 
byggeplanfasen. 

Definisjoner: 

LDEN: A-veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 dB / 5 dB 
ekstra tillegg på natt / kveld. 

Dag: kl. 07-19 

Kveld: kl. 19-23 

Natt: kl. 23-07. 

Uteplass: Opparbeidet, avgrenset nærområde til bygning som er avsatt til opphold.  

Rød sone: nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme 
bruksformål og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. 

Gul sone: en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende 
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

11.2 Støybelastning 

LDEN-nivået skal i kartleggingen beregnes som årsmiddelverdi, det vil si som gjennomsnittlig 
støybelastning over et år.  

LDEN skal beregnes som frittfeltsverdier ved en mottakerhøyde på 4 meter. Man skal 
imidlertid ta praktiske hensyn til den situasjonen man har ved beregningene.  

Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et opparbeidet, avgrenset nærområde i 
tilknytning til bygningen som er avsatt og egnet til opphold, dvs. at man skal kunne sitte og 
spise med familien, lese, sole seg eller bare slappe av uten å oppleve støy over grenseverdi. 

Kriterier for soneinndeling er gitt i Tabell 11-1  
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Tabell 11-1. Når minst ett av kriteriene for den aktuelle støysonen er oppfylt, faller arealet 
innenfor sonen. 

For øvrige områder (hvit sone), er det normalt ikke behov for å ta spesielt hensyn til støy fra 
vegtrafikkstøy. 
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Tabell 11-1: Kriterier for soneinndeling for vegtrafikkstøy. Vanligvis er det kravene til gul sone som gjelder 
som kriterium for nybygg uten spesielle fasadetiltak. I større byer og tettsteder hvor fortetting er 
en målsetting vil som regel bygging i gul sone være akseptabelt når nødvendige fasadetiltak for 
å tilfredsstille krav i NS 8175 til innvendig støynivå gjennomføres. Krav til støynivå på uteplass 
må kunne tilfredsstilles. Ved etablering av ny støyende virksomhet, samt utvidelse eller 
oppgradering av eksisterende virksomhet, gjelder de samme grenseverdiene som for nybygg, 
også for eksisterende bygg. 

 Ekvivalentnivå 
(år) 

Maksimalnivå i nattperioden 
(kl. 23-07) 

Gul sone vegtrafikk LDEN 55 dB L5AF 70 dB 

Rød sone vegtrafikk LDEN 65 dB L5AF 85 dB 

 

Krav til innendørs lydtrykknivå fra utendørs lydkilder er gitt av teknisk forskrift i Plan- og 
Bygningsloven 2010 / NS 8175:2012. Kravene for boliger er gjengitt i Tabell 11-2 nedenfor.  

Tabell 11-2: Krav til innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder gitt i NS 8175:2012, § 6.5, tabell 4. Klasse C er 
minstekrav. 

Lydklasser for boliger. Høyeste grenseverdi for innendørs A-veid 
maksimalt og tidsmidlet lydtrykknivå, Lp,AF,max, Lp,A,24h  fra utendørs 
lydkilder. (NS 8175:2012, tabell 4) 

Type bruksområde Målestørrelse Klasse C 

I oppholds- og soverom fra utendørs 
lydkilder 

Lp,A,24h (dB) 30 

I soverom fra utendørs lydkilder  Lp,AF,max (dB) 45   
 

Grenseverdi for innendørs støynivå skal oppfylles i alle oppholds- og soverom, angitt i Tabell 
11-2. Dette inkluderer også kjøkken. I tillegg skal hver boenhet ha en uteplass der nedre 
grenseverdi for gul støysone, angitt i Tabell 11-1  
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Tabell 11-1, overholdes. For fritidsboliger gjelder ikke kravet til innendørs støynivå. Det skal 
utredes hvilke støyømfintlige bygninger som må vurderes mht. kravene ovenfor i 
byggeplanfasen, samt foreslås områdeskjerming der dette vurderes som gunstig.  

Ingen av kommunene har definert stille hensynssone i kommuneplanen i forbindelse med 
f.eks. kirkegårder eller andre friområder, frilufts- og rekreasjonsområder. Det vil derfor ikke 
være et krav om at noen slik områder skal skjermes ut av støysonene.  

11.3  Forutsetninger og metode 

Støy beregnes ved hjelp av programmet Datakustik Cadna A, med til enhver tid siste versjon, 
som per nå er versjon 4.3.144. Beregningsmetoden som benyttes for vegtrafikkstøy, Nordisk 
beregningsmetode for vegtrafikkstøy, rev. 1996, har en usikkerhet på omtrent +/- 2 dB. 
Erfaringsmessig tenderer beregningsresultatene mot å være noe konservative.  

Alle støyverdier for LDEN beregnes som frittfeltsverdier, dvs. uten fasaderefleksjon da dette gir 
det mest riktige bildet av situasjonen for områder med relativt spredt bebyggelse. 

Det beregnes støykoter for gul og rød støysone i 4 og 1,5 meter høyde over terreng. 
Beregningshøyden 4 meter over terreng er påkrevd i T-1442 (Retningslinje for behandling av 
støy i arealplanlegging) og er typisk for en lav 2. etasje. Beregninger utført i 1,5 meter høyde 
er mer representative for støy på uteplasser på bakkeplan og foran en lav 1. etasje. 
Antydningsvis vil støynivået i 1,5 meter beregningshøyde ofte være ca. 1 til 3 dB lavere enn 
ved 4 meter beregningshøyde, men vil avhenge mye av terrenget, lokale skjermer og 
gjerder, m.m.  

Støykoter er linjer trukket opp og interpolert mellom et endelig antall beregningspunkter satt i 
et rutenett. Det vil i beregningsmodellene bli benyttet rutenett på 10 x 10 meter mellom 
beregningspunktene. 

Det beregnes i tillegg til støysoner høyeste fasadenivå, LDEN, for støyutsatte boliger. 
Beregningshøyden for fasadenivå settes med vertikal oppløsning på 1 meter fra og med 0,5 
meter over markhøyde. 

Terreng beregnes som myk mark (absorberende) og vegdekket som hard mark 
(reflekterende). Østensjøvannet beregnes som reflekterende. Der det evt. legges opp til 
bratte skjæringer i fjell, vil dette bli vurdert å sette som hard mark. Det vil beregnes med 
første ordens refleksjoner som forhåndsvalg, evt. vil behovet for flere ordens refleksjoner 
vurderes fortløpende.  

Ved tunnelmunninger, som det ikke tas hensyn til i beregningsmetoden, vil støy vurderes 
spesielt for boliger nærmere enn 100 meter fra munningen. En konservativ økning av støy på 
3 dB i beregningspunkter/fasadenivåer vil være godt nok for å sikre at evt. senere 
kontrollmålinger ikke viser høyere støynivå enn beregnede verdier. Det anses ikke som 
sannsynlig at støynivå vil øke for boliger som befinner seg lenger unna en 50 meter fra 
tunnelmunning, men beboere kan allikevel føle det slik grunnet at man vil oppleve 
tidsforsinkede refleksjoner som forstyrrende.  

Det skal ikke beregnes sumstøy som inkluderer jernbanestøy i området ved Holstad i 
reguleringsplanfasen. Det må allikevel tas hensyn til sumstøy ved dimensjonering av 
avbøtende støytiltak i byggeplanfasen. 

Støyrapport vil inkludere en tabell over hvilke eiendommer som må utredes videre i 
byggeplanfasen, både for innvendig støynivå i oppholds- og soverom og støynivå på 
uteplass. I tabellen skal det angis høyeste fasadenivåer, LDEN og Lp,A,24h, avrundet opp eller 
ned til nærmeste hele desibel.  
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11.4  Prosjekteringsgrunnlag 

Terreng og andre FKB-data legges inn i beregningsmodell fra oppdatert SOSI-kart. Ny 
veggeometri leveres som 3D trådmodell, bestående kun av 3D polylinjer, i dxf-format. 
Eksisterende SOSI-data klippes bort der trådmodell legges.  
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12  JERNBANETEKNIKK 
Omfang og detaljeringsgrad på dokumentasjon nødvendig for å ivareta jernbaneverket og 
Statens jernbanetilsyns lover, regler og forskrifter må avklares med Jernbaneverket. 

12.1  RAMS 

Formålet med denne bakgrunnsbeskrivelsen er å gi et innblikk i systemet som er tilstrekkelig 
til at alle etterfølgende RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety) aktiviteter 
kan utføres, jf. EN 50126.  

RAMS-styring vil foregå på basis av EN50126/50129, NS 5814 og egne RAMS-prosesser, 
Common Safety Methods (CSM-RA som beskrevet i EU forordning og i Forskrift om felles 
sikkerhetsmetode for risikovurderinger – SJT). 

12.2  Teknisk regelverk 

Kryssing av Østfoldbanen fører til en systemendring: endring i konstruksjon. 
Systemendringer skal godkjennes av Teknologistaben i Jernbaneverket.  

Kryssing av Østfoldbanen i tunnel. Underbygningens og føringsveier (kabelkanaler) 
tekniske utforming og driftsmessige tilstand skal ivareta hensynet til en sikker og 
hensiktsmessig trafikkavvikling, samt miljø. Underbygningen vil ellers være bundet av de 
stedlige forutsetninger knyttet til topografi, grunnforhold, hydrologi, klima m.m. De endelige 
dimensjoner og konstruktive løsninger vil også være påvirket av sikkerhetsnivå og kostnader. 

Det utarbeides fremdrifts- og faseplan for anleggsgjennomføring når endelig løsning for 
kryssing av Østfoldbanen er definert. Fremdrifts- og faseplaner skal gjennomgås sammen 
med Jernbaneverket. Alle driftsfaser skal godkjennes av Statens Jernbanetilsyn.  

Fremdriftsplanen for kryssing skal beskrive tidsperioder for anleggsgjennomføring med 
tanke på melding om ønske om togfrie perioder. Togfrie perioder skal i størst mulig grad 
koordineres med Jernbaneverkets egne planlagte stengninger i forbindelse med 
anlegg/vedlikehold. 

Faseplaner skal beskrive forberedende arbeider, midlertidig og permanente konstruksjoner 
og ferdiganlegg. 
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13  REFERANSER/PROSJEKTERINGSGRUNNLAG 

Generelt 

• Statens vegvesens håndbøker: 

o Håndbok N100 «Veg- og gateutforming», utgave nov. 2013 – for tema vedr. 
geometrisk utforming som ikke er omtalt i håndbok N500 

o Håndbok N200 «Vegbygging», utgave januar 2011 – for utforming av 
overbygning og utforming av drens- og overvannssystemet 

o Håndbok N500 «Vegtunneler», utgave mars 2010 
o Håndbok N300 del 4A og 4B 
o Håndbok R310 
o Håndbok R510: Vann- og frostsikring i tunneler, oktober 2006 
o Håndbok V499 Bruprosjektering, Eurokodeutgave, 2011 
o Håndbok N101 «Rekkverk», utgave desember 2011 
o Håndbok  (utkast) – Vannbeskyttelse i vegplanlegging og vegbygging  
o Håndbok V129 «Universell utforming av veger og gater» 

• Visuell veileder E18 Ørje – Vinterbro, 1.9.2011 

Veg og tunnel 

• Rapport 130 Strategi for bygging av nye vegtunneler – Moderne vegtunneler 
• NS-EN 16276:2013 Standard for nødlys og belysning av nødutganger  
• EU-direktivet om minimum sikkerhet i vegtunneler – tunnelforskriften. 
• Visuell veileder E18 Ørje – Vinterbro, 1.9.2011 
• Normaler for landbruksveger, Landbruksdepartementet 2002 

VA 

• VA miljøblader / Norsk standard 
• VA norm til Ås kommune og Ski kommune 
• NVEs veiledere, m.fl. Vassdragshåndboka og Veileder for dimensjonering av 

erosjonssikring av stein 
• Slipp fisken fram (direktoratet for naturforvaltning) 
• Øvrig generell regelverk og retningslinjer, inkl. Vannforvaltningsforskriften 

Elektro 

• Norsk Elektroteknisk Komité, Norsk elektroteknisk norm, NEK400: 2010 (NEK400) 
• Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg “FEL” med NEK400 og tilhørende 

“NEK 400 veiledning”. 
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Støy 

• T-1442/2012 – Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging 

• TA-2115/2005 – Veileder til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av 
støy i arealplanlegging (ny veileder til T-1442:2012 er under utarbeidelse) 

• NS 8175:2012 – Lydforhold i bygninger – Lydklasser for ulike bygningstyper 

Jernbane 

• Jernbaneloven 
• Jernbaneundersøkelsesloven 
• Autorisasjonsforskriften 
• ERTMS – togframføringsforskriften 
• Fordelingsforskriften  
• Forskrift om felles sikkerhetsmetode for risikovurderinger  
• Forskrift om felles sikkerhetsmetode for vurdering av sikkerhetsmål  
• Forskrift om felles sikkerhetsmål for jernbanesystemet 
• Forskrift om framgangsmåter for vurdering av samsvar, bruksegnethet og EF-

verifisering 
• Forskrift om metode for vurdering av sikkerhetsgodkjenning 
• Forskrift om metode for vurdering av sikkerhetssertifikat 
• Jernbaneinfrastrukturforskriften 
• Jernbaneundersøkelsesforskriften 
• Samtrafikkforskriften 
• Sikkerhetsstyringsforskriften 
• Tilsynsforskriften 
• Varslings- og rapporteringsforskriften, etc. 
• Jernbaneverkets tekniske regelverk 

 
Geoteknikk 

/1/. NS-EN 1990-1:2002 + NA:2008 (Eurokode 0) 
/2/. NS-EN 1997-1:2004 + NA:2008 (Eurokode 7) 
/3/. NS-EN 1998-1:2004 + NA:2008 (Eurokode 8-1) 
/4/. NS-EN 1998-2:2005 + A1:2009 + NA:2009 (Eurokode 8-2) 
/5/. NS-EN 1998-5:2004 + NA:2008 (Eurokode 8-5) 
/6/. RIF veileder til NS-EN1998, Dimensjonering for jordskjelv (RIF, september 2010) 
/7/. Statens vegvesen Håndbok V220 - Geoteknikk i vegbygging (6. utgave, juni 2010) 
/8/. Statens vegvesen Håndbok N200 – Vegbygging (januar 2011) 
/9/. Statens vegvesen Håndbok V499 – Bruprosjektering, Eurocode utgave (november 

2011) (NB! Kun status som veiledning) 
/10/. Statens vegvesen Håndbok V221 – Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger 

(april 2008) 
/11/. Retningslinjer nr. 2/2011 ”Flaum- og skredfare i arealplanar” med vedlegg. (NVE, 

sist revidert 15.04.2011)  
/12/. Plan og bygningsloven, Byggeteknisk forskrift -TEK 10 og veileder til TEK 10, sist 

revidert 01.07.11. 
/13/. Veglaboratoriet. C 29:Rapport om grunnundersøkelser for (Rv. 6) E18 ved Holstad 

st. (1960) 
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/14/. Veglaboratoriet. C 29-A:Tilleggsrapport om grunnundersøkelser for (Rv. 6) E18 
ved Holstad st. (1962) 

/15/. Veglaboratoriet. Cd 195: G/S-veg, Sneissletta - Nygård. (1982) 
/16/. Veglaboratoriet. C 208:Redgjørelse for fundamenteringsforholdene for ombygging 

av Holstad bru rv. 6 (1964) 
/17/. Veglaboratoriet. Cd 327 B: Grunnundersøkelser for grøfter i Vinterbrokrysset. 

(1968) 
/18/. Veglaboratoriet. Cd 327 B: Redegjørelse for fundamenteringsforholdene for 

motorveg Oslo gr. - Vinterbro. (1967) 
/19/. Veglaboratoriet. Cd 327 B -1: Tilleggsrapport om fundamenteringsforholdene. 

(1968) 
/20/. Veglaboratoriet. Cd 327 B -1: Redegjørelse om fundamenteringsforholdene for E6 

Mosseveien. (1968) 
/21/. Veglaboratoriet. Cd 327 C: Redegjørelse om fundamenteringsforholdene for 

Europaveg E6 Mosseveien. (1969) 
/22/. Veglaboratoriet. C 495-1: Rv. 152 Parsell Holstad- Kjølstadhøyden. 

Grunnundersøkelse (1972) 
/23/. Veglaboratoriet. C 497A-1:Grunnundersøkelser for alt. omlegging av E18 ved 

Holstad stasjon (1974) 
/24/. Veglaboratoriet. C 527A-1:E18 Gangbru ved Nygårdskrysset (1973) 
/25/. Veglaboratoriet. C 527B-1: E18 Gangbru ved Nygårdskrysset, alt. 1975 (1976) 
/26/. SVV. Cd 590 -1: Grunnundersøkelser for E6 x E18 Vinterbrukrysset (1988) 
/27/. SVV. Cd 590 A: Vinterbrukrysset, Vinterdalen bru. Grunn- og 

fundamenteringsforhold. (1991) 
/28/. SVV. Cd 590 B: Vinterbrukrysset, Myrås bru. Grunn- og fundamenteringsforhold. 

(1991) 
/29/. SVV. Cd 590 C: Vinterbrukrysset, Vassflo bru.  Grunn- og fundamenteringsforhold. 

(1991) 
/30/. SVV. Cd 590 D: Vinterbrukrysset. Grunn- og fundamenteringsforhold. (1991) 
/31/. Veglaboratoriet. Cd 675: Utbedring Sneissletta. Grunnundersøkelser. (1981) 
/32/. Veglaboratoriet. Cd 694: Ny vektstasjon v /Nygård. Grunnforhold. (1991) 
/33/. Taugbøl og Øverland. Cd 697: E6- omlegging ved Holstad. Grunnforhold. (1991) 
/34/. NSB Engineering. Gk. 4330- 1:Delparsell Ski -Holstad, alt. B. Grunnundersøkelser 

(1989) 
/35/. NSB Engineering. Gk. 4330- 2: Delparsell Holstad- Ås, alt. B. Grunnundersøkelser 

(1989) 
/36/. GeoMap. Gk.4333: NSB - Hurumbanen- refraksjonsseismiske undersøkelser 

(1990) 
/37/. SVV. Cd 854-1:E18 x Rv. 152 Holstadkrysset, Grunnundersøkelser (1998) 
/38/. SVV. Cd 854-03:E18 Holstadkrysset, Oversiktskart (2002) 
/39/. SVV. Cd 854-04:E18 Holstadkrysset, Enkeltboringer (2002) 
/40/. SVV. Cd 731: Rap.1. Søndre tverrveg. Grunnundersøkelser og geotekniske 

vurderinger (2002) 
/41/. SVV. Cd 731: Rap.2. E18 Nygårdskrysset. Grunnundersøkelser (2004) 
/42/. SVV. Cd 731: Rap. 3.Rv. 154, Søndre tverrveg. Datarapport (2004) 
/43/. Scandiaconsult. Cd731 D/K12921-1:Leonardobrua i Ås. Supplerende 

undersøkelser. (2000) 
/44/. SVV. Cd 751 D: Leonardo da Vinci’s bru. Grunnundersøkelser. (2000) 
/45/. SVV. Cd 908-1. Ras mellom Vinterbru og Nygård. (2001) 
/46/. Statkraft Grøner. 242751-R01: Vinterbro Næringspark- Grunnundersøkelser. 

(2001) 
/47/. SVV/Multiconsult. Cd 923: Vinterbru - Assurtjern. Grunnundersøkelser. (2004) 
/48/. GeoPhysix. 11271. E18 Parsell: Akershus grense- Vinterbro. 

Refraksjonsseismiske undersøkelser (2011) 
/49/. Løvlien Georåd. Rapport 11-40 nr. 1.E18 Ski- Ås. Feltarbeid (2011) 
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/50/. Løvlien Georåd. Rapport 11-40 nr. 2 E18 Ski -Ås. Laboratoriearbeid (2011) 
/51/. Multiconsult. 125103-RIG-NOT-001. Befaringsnotat (2013) 
/52/. Multiconsult. 125103-RIG-NOT-002. Beskrivelse av grunnforhold (2013) 
/53/. Statens vegvesen/ Optimal geoteknikk. E18 Akershus-grense- Vinterbro. 

Overordnede Geotekniske vurderinger (2011). 
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Figur 10 Fylling og skjæring i løsmasser. 
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Figur 11 Fjellskjæring. 
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Figur 12 Skjæring med langsgående støyvoll 
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Figur 13 Fylling med støyskjerm og langsgående G/S veg. 
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