
Velkommen til leverandørkonferanse!
E134 Oslofjordforbindelsen – byggetrinn 2



● Velkommen og presentasjon av Statens vegvesens Utbyggingsdivisjon v/ 

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik

● Orientering om kommende prosjekter i utbyggingsområde sørøst v/ Prosjektdirektør 

Ingunn Foss

● Orientering om E134 Oslofjordforbindelsen v/prosjektleder Anne-Grethe Nordahl, 

delprosjektleder Vibeke Malvik og byggeleder Stig Thoresen

● SHA, miljø og klima i prosjektet v/ SHA-rådgiver Lars Oulie og YM-koordinator Lene Sørlie 

Heier

● Spørsmål til presentasjonen

● Kort orientering om E18 Retvet-Vinterbro v/ byggeleder Pål Aanerød Ellingsen

● Takk for deltagelsen v/ prosjektleder Anne-Grethe Nordahl

Program for dagen



● Bruk gjerne chat-feltet og så samler vi opp

● HUSK Å MUTE, BLIR FORT MYE STØY

Spørsmål



● Vi tilbyr mulighet for én til én-samtaler med prosjekt- og byggeledere i etterkant av 
konferansen. Disse blir satt opp på egne tidspunkt som digitale møter i løpet av uke 25 og 
26.

● Det settes av 1 time per samtale. 

● Tenkt først og fremst som en mulighet for å stille spørsmål og å komme med innspill til 
konkurransen

● Vi ber om tilbakemelding innen fredag 18. juni dersom dere ønsker én til én-samtale med 
prosjektet. For påmelding se link i invitasjon som allerede ligger i KGV.

Én til én-samtale 



Kjell Inge Davik – Utbyggingsdirektør

Leverandørkonferanse E134 Oslofjordtunnelen løp 2



Statens vegvesen 1.1.2020
Fra geografiske organisering til divisjoner



NTP 2022 – 2033
Et effektivt, miljøvennlig og 

trygt transportsystem

Enklere reise-
hverdag og økt 

konkurranseevne 
for næringslivet

Mer for 
pengene

Bruk av ny 
teknologi

Nullvisjon for 
drepte og hardt 

skadde i trafikken

Bidra til å nå 
Norges klima-
og miljømål



Transportsektoren skal bli en viktig 
bidragsyter i det grønne skiftet.
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UTBYGGINGSDIVISJONEN



Organisasjonen

Divisjonsdirektør                               
Kjell Inge Davik

Styring
Rolf Helge Grønås

Utbyggingsområde Sørøst
Ingunn Foss

Kontrakt og Marked
John Atle Haugland

Teknologi og utvikling
Hanne Hermanrud

Kommunikasjon
Arne Eithun

Utbyggingsområde Vest
Kjartan Hove

Utbyggingsområde Midt
Ove Nesje

Utbyggingsområde Nord
Stein Johnny Johansen)

Fagressurser
Margot Åsebø



Utbyggingsdivisjonen.  Hvem er vi?

• Norges største landbaserte byggherre
• Ansvar for å planlegge og bygge store 

utbyggingsprosjekter (> 200 mill. kr.)
• Hovedkontor i Bergen
• Divisjonen har ca 850 årsverk lokalisert over 

hele landet
• Omsetning 2021 – ca 13 mrd NOK



Regjeringens forslag NTP 2022-2033

● Mange prosjekter over hele 
landet



Illustrasjon: Statens vegvesen/Norconsult

Takk for meg – og ha en fin leverandørkonferanse!



Utbyggingsområde Sør-Øst
(Agder, Vestfold og Telemark, Oslo, Viken og Innlandet)

Leverandørdag                         E134 Oslofjordforbindelsen

v/prosjektdirektør Ingunn Foss



• Dagens veg har dårlig kurvatur og bredde, 
dårlig bæreevne, mange avkjørsler og 
nærføring til bebyggelse

• Utbedring av rv. 3
Bruer samt flere underganger og kulverter.
Bekkekryssinger og -omlegging

• Totalentrepriser

• Tilbudsutsendelse sommer og høst 2021

• Antatt kontraktssum på begge på 100-300 
mill. kr

Rv. 3 Utbedringsprosjekt i Østerdalen

Evenstad-Imsroa og Tunna bru



• Rv. 4 er lagt utenom Gran sentrum og dette 
åpner for utvikling av sentrumsområdet. 
Deler av gamle rv. 4 skal gjøres om til ei 
miljøgate

• Enhetspriskontrakt

• Tilbudsutsendelse høst 2021

• Forventet kontraktssum 20-50 mill. kr

Rv. 4 Lunner grense – Jaren og Lygna sør

Miljøgate Gran



• Dagens veg har varierende bredde, dårlig 
bæreevne og standardsprang mellom 
tilstøtende strekninger. Rv 4 på denne 
strekningen skal oppgraderes. Det skal 
bygges ny rv. 4 forbi Lyngnasæter, nytt 
planskilt kryss og ny adkomst til skisenter.

• Kontraktsstrategi ikke valgt

• Tilbudsutsendelse sent på høsten 2021

• Forventet kontraktssum 100-300 mill. kr

Rv 4 Roa Gran grense, Jaren-Amundrud-Lyngnebakken

Allmenningsdelet-Lyngnebakken



• Støykontrakt Roa og/eller Jaren-Amundrud

• 1-2 Enhetspriskontrakt(er)

• Tilbudsutsendelse januar 2022

• Forventet kontraktssum(mer) 5-30 mill. kr

Rv 4 Roa Gran grense, Jaren-Amundrud-Lyngnebakken

Støy 



• Elektroinstallasjoner
● Stort veganlegg 

– 2 km ny E18 (6-8 felt)
– 2 km ny lokalveg (4 felt) Fornebu – Gjønnes
– 0,4 km ny lokalveg (4 felt) ved Strand
– 2,2 km ny hovedsykkelveg
– Diverse gang- og sykkelveger

● Bergtunneler
● Ca. 50 konstruksjoner

• Totalentreprise. Prekvalifisering. Velges ut 3 
tilbydere

• Tilbudsutsendelse november 2021

• Forventet kontraktssum > 1000 mill. kr

E18 Vestkorridoren

E102 E18 Fornebukrysset -Strand



• Gartnerløkka–Kolsdalen som hovedvei i by 
med smalere felt og 60 km/t i Kristiansand 
sentrum

• Bygater, sykkelekspressveier, mange 
konstruksjoner

• 2-3 entrepriser med forberedende arbeider 
med tilbudsutsendelse sommer 2021

• Hovedentreprisen med forventet 
kontraktssum > 1000 mill. kr kommer senere

E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen

Forberedende entrepriser



● Eksempler på tiltak
-GS
-T-kryss
-Nye holdeplasser
-Nytt veglys

• Enhetspriskontrakt

• Tilbudsutsendelse januar 2022

• Forventet kontraktssum 20-50 mill kr

E16 Eggemoen-Olum

Tiltak avlasta veg Jevnaker



• Utarbeide reguleringsplan basert på 
vedtatt kommunedelplan
- 3,1 km
- Bruer og tilstøtende veg
- Totalkostnad på prosjektet på 2,87 mrd. kr

• Konsulentoppdrag for å utarbeide 
reguleringsplan

• Tilbudsutsendelse sommer 2021

• Forventet kontraktssum – ikke vurdert 
enda

Rv. 22 Glommakryssinga

Konsulentoppdrag 



• Hensikten med prosjektet er å utvikle gode 
løsninger som vil ha stor betydning både lokalt, 
regionalt og nasjonalt. Ferjeforbindelsen Moss-
Horten (” Den ytre Oslofjordforbindelsen”) binder 
områdene på vestsiden av Oslofjorden sammen 
med utlandet, Østfold og Follo. Denne trafikken har 
økende avviklingsproblemer mellom havna og 
tilknytningene til E6, både i nord og sør. 

• Konsulentoppdrag for å utarbeide kommunedelplan

• Tilbudsutsendelse sommer 2021

• Forventet kontraktssum – ikke vurdert enda

Rv. 19 Moss

Konsulentoppdrag





Hvor vi befinner oss



Bakgrunn for prosjektet
Oslofjordforbindelsen byggetrinn 1 åpnet i 2000
Mange stengninger av Oslofjordtunnelen

1. Tunnelsikkerhetsforskriften krever en plan for ivaretakelse av sikkerheten

2. Stortingsproposisjon 87 (1995-96) sier at Oslofjordtunnelen skulle bygges ut i takt med 
trafikkutviklingen. 

3. Brannen 23. juni 2011

14.06.2021



Hensikten med prosjektet
• Å lage en sikker kryssing av 

Oslofjorden i eksisterende 
trase for E134 

• Utvide fra 2 til 4 felt 
mellom Måna og Vassum

• Bedre vegsystemet på 
Hurumsiden av 
Oslofjordtunnelen



– Samfunnsmål
● Redusere samfunnets belastning på grunn av redusert fremkommelighet på E134 som en 

følge av hendelser i Oslofjordtunnelen.

– Effektmål
● Økt fremkommeligheten på E134

– Indikator for måloppnåelse:
• Oppetiden i Oslofjordtunnelen økes fra 90 % til 99 % etter åpning

● Økt sikkerhet for trafikantene på E134
– Indikator på måloppnåelse:

• Ingen alvorlig skadde eller omkomne som følge av brann i tunnelene på strekningen 
etter åpning

• Ingen ulykker med drepte og alvorlig skadde på E134 mellom Vassum og Verpen etter 
åpning

Hva er målet med prosjektet



● Våre oppdrag skal være attraktive for entreprenørene og sikre god konkurranse og gode 

priser

● Vi ønsker forutsigbar framdrift for å gjøre ulempene for trafikanter og naboer så små som 

mulig

● Vi ønsker en strategi som gir oss de beste forutsetninger for å nå våre prosjektmål

● Vi ønsker å minimere risikoen for overskridelser og forsinkelser

● Vi ønsker at risikoen bæres av den part som best kan håndtere den

Våre tanker om kontraktstrategi



● Kontraktstruktur
– Minimere antall grensesnitt – samle mest mulig i en og samme entreprise

Leveranser 
– Ny veg, tunneler og bruer
– Oppgradering av eksisterende tunneler
– Kontrollplass
– Teknisk rom og bygg
– Luftetårn
– Elektro og SRO
– Rivningsarbeider
– Stenge eksisterende evakueringsrom
– Tilstandsregistrering eksisterende bebyggelse mtp anleggsskader
– Rystelsesmålinger
– Bomstasjon
– Flytting og fjerning av masser med uønskede arter

Kontraktstrategi



● Kontraktstype
– Totalentreprise gir bedre utnyttelse av entreprenørens kompetanse og erfaring

● Kontraktsregler
– NS8407

● Kompensasjonsformat
– Fast pris er hovedregel
– Enhetspriser for bl. a. bergsikring i tunnel, kjerneboring, sonderboring og injeksjon og 

reduserte salvelengder
– Vurderer mulighet for å kunne gi forskudd

● Intensiver og sikringsmekanismer
– Vurderes

● Anskaffelsesprosedyre
– Gjennomføre anskaffelsen med forhandlinger i to trinn, bestående av en 

kvalifiseringsfase og en tilbudsfase. 
– Går videre med de 3 best kvalifiserte, «loosers fee» for de 2 som ikke får kontrakten.

Kontraktstrategi



● Godkjent reguleringsplan for hele prosjektet (2015)

● Kommunene og Viken fylkes kommune har gitt sin tilslutning til bompengefinansiering, 

takster og bomplassering

● Prosjektet er nå til ekstern kvalitetssikring (KS2)

● Bundet prosjekt i forslag til ny NTP

● Håper på Stortingsvedtak før jul -21

● Håper å kunngjøre konkurransen i februar 2022

● Håper på byggestart i 2023

Status per i dag for prosjektet



Oversiktskart over prosjektområdet

Vassum

Frogntunnelen

Oslofjordtunnelen

Måna

Verpen



● Reguleringsplaner
Anlegget skal bygges med bakgrunn i følgende reguleringsplaner:
o Reguleringsplan Rv. 23 Oslofjordforbindelsen – byggetrinn 2, Frogn kommune, vedtatt

9. februar 2015
o Reguleringsplan Rv. 23 Oslofjordforbindelsen – byggetrinn 2, Hurum kommune, vedtatt

17. februar 2015

● Byggeplan og Konkurransegrunnlag for utførelseskontrakt

● Notater og rapporter utarbeidet i forbindelse med begge planfaser

● Arkeologiske utgravinger gjennomført

● Ferdigstilt utslippstillatelser før kontraktsinngåelse

Hva har vi utarbeidet?



Aktiviteter

• Utvidelse av dagens vei fra 2 til 4- felt
• Arbeider nær trafikkert vei
• Masseflytting/deponier
• Tunneldriving (Tverrsnitt T9,5)
• Tilpasninger av terreng
• Bygging av veier
• Bygging av konstruksjoner
• Riving av konstruksjoner
• Oppgradering av eksisterende tunneler
• Trafikkavvikling



● Vassumtunnelen inkl. portal
● Bråtan bru
● Grunnforsterkning ved Vassum
● Frogntunnelen inkl. portaler
● Holtbråte bru

● Kryss Måna - konstruksjoner
● Oslofjordtunnelen inkl. portaler
● Verpen - konstruksjoner
● Veg i dagen
● Rehabilitering eksisterende tunneler



● https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/oslofjordforbindelsen/3d-animasjoner

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/oslofjordforbindelsen/3d-animasjoner


● Prosjektet omfatter 3 tunneler (lengder angitt inkl. portaler):
o Oslofjordtunnelen (7450 m)
o Frogntunnelen (1570 m) 
o Vassumtunnelen (379 m)

● Tunnelprofil T9,5

Tunnel



• Oslofjordtunnelen lengde = 7450 m
• Maks. stigningsforhold = 7%
• Rømningsvei hver 250 m, hvorav 4 kjørbare rømningsveier
• Sedimentasjonsmagasin og reservemagasin (3.200 m3) i bunn av tunnelen
• Avstand mellom nytt og eksisterende løp varierer fra 10 m (portalområdene) til ca. 100 m 

i området ved Hurumsona

Oslofjordtunnelen



● Geologi: Berggrunnen består i hovedsak av granittisk gneis. Anslått ca. 70 % «Godt berg» 
(bergmasseklasse A-C i Q-systemet)

● Hurumsona, ned mot ca. 33 m bergoverdekning, til dels sterkt oppknust berg 
(bergmasseklasse E-F i Q-systemet)

● Ved driving av den undersjøiske delen av tunnelen skal det utføres systematisk 
sonderboring. På landsidene skal det sonderbores i forkant av større svakhetssoner, og 
ellers der byggherren ser behov for det. Det planlegges ikke systematisk forinjeksjon, men 
det må påregnes behov for omfattende injeksjonsarbeider langs deler av tunneltraseen.

Oslofjordtunnelen



Ingeniørgeologisk profil under Oslofjorden (1/2)



Ingeniørgeologisk profil under Oslofjorden (2/2)



Forundersøkelser i forb. med byggetrinn 2
• Akustiske målinger (hele sjødelen av Oslofjordtunnelen)
• Kjerneboringer (Hurumsona og Drøbaksonen)
• Seismisk tomografi (Hurumsona)
• Undersøkelse med borehullsradar (Hurumsona/Drøbaksonen)
• Refraksjonsseismikk (hele sjødelen av Oslofjordtunnelen)
• Totalsondering i påhuggsområdene



Frogn- og Vassumtunnelen

• Frogntunnelen 1570 m, Vassumtunnelen 379 m
• Maks. stigningsforhold tunnelene er ca. 5 %
• Rømningsvei hver 250 m i Frogntunnelen. Ingen rømningsveier i Vassumtunnelen
• Avstand mellom nytt og eksisterende løp varierer fra 10 m (portalområdene) til ca. 20 

m i Frogntunnelen og 10 – 15 m i Vassumtunnelen



Ingeniørgeologisk profil Frogntunnelen



Vassumtunnelen



Elektroanlegg omfang
● Prosjektering, levering og montering av elektro-, automasjon- og automatisk 

trafikkstyringsanlegg for nye- og rehabiliterte tunnelløp og daganlegg.
● 9 tekniske bygg, hvorav 6 stk. er i Oslofjordtunnelen, 2 stk. er i Frogntunnelen og 1 stk. i 

Vassumtunnelen
● Pumpestasjoner og sedimenteringsbassenger i tunneler. 
● Belysning i dagsone.
● Det etableres automatisk trafikkstyring for 2 veis regulering i 1 løp for Oslofjordtunnelen. 

Frogntunnelen etableres med trafikkstyring for kjørefelt stengninger.
● Elektro og automasjonsanlegg i eksisterende anlegg må fungere til enhver tid og vil bli 

driftet av driftsentreprenør elektro og av Siemens for sentralt styresystem på 
Vegtrafikksentralen. 

Elektro, automasjon og trafikkstyringstekniske anlegg (1/2).



Eksisterende elektro anlegg – til orientering
● Eksisterende elektroteknisk anlegg ble etablert år 2000.
● Elektroteknisk anlegg og utstyr av nyere dato er:

o Vegbelysningen mellom Måna – Frogntunnelen som har LED armaturer.
o 3 stk. fritekst informasjonsskilt, på tunnelportalene Måna, Verpen og vestgående side 

før Måna krysset.
o Ventilatorene i Oslofjordtunnelen.

Elektro, automasjon og trafikkstyringstekniske anlegg (2/2).



● Konstruksjoner
o Portaler
o Dilatasjonsfuger og brannseksjonering
o Div. reparasjon av sprøytebetonghvelv
o Kabelstiger og bolter
o Vannsikring av bergrom, tekniske bygg, dører
o Supplerende brannseksjonering

● Teknisk anlegg
o Fjerning/flytting av kabler og teknisk utstyr
o Fellesanlegg for installasjonene
o Belysning
o Ventilasjon
o Sikkerhetsutrustning
o Trafikkregulering/-overvåkning
o Lokalt styringssystem og programmering
o Føringsveier, trekkerør og kummer

Oppgradering av eksisterende tunneler

● Sikkerhetstiltak
o Utbedring av havarilommer
o Nødstasjoner

● Veg
o Overbygning
o Bankett
o Betongrekkverk

● VA/Overvann/drenering
o Kumlokk, rister, drenering
o Ledninger
o Boring av rør for vaskevann til 

sedimentasjonsbasseng
o Etablering av brannvannsuttak







Vassum
• Deponi (ca. 

200.000 am3)
• Grunn‐

forsterkning
(f.eks KC‐
peling) 
strekning på
ca. 500 lm



Bråtan bru (sett mot 
Frogn tunnelen)



Bråtan bru (215 m) – plan og profil



Dagsone mellom Frogn tunnelen og Måna

• Veg i dagen
• Holtbråte bru, 

viltundergang 
49 m



Måna

• To-plans kryss
• Kontrollstasjon
• Bomstasjon
• Gangveier
• Adkomstvei over tunnel
• Overgangsbru Måna

79 m inkl. fortau
• Deponi Måna vest (ca. 

220.000 - 310.000 am3)



Måna (sett mot sør)



Måna overgangsbru (ca. 80 m) 
plan og profil



Riving av G/S-bruer på Måna



Verpen
(sett mot øst) 

• To plans kryss
• Liten innfartsparkering
• Verpentjernbru i linja 63m, 1 bru for alle fire felt
• Brattebakk overgangsbru 67m
• Fylling i forbindelse med rampesystemet
• Omlegging av bekk over tunnelportalen



Verpen (sett mot vest)



Verpentjern bru (63 m) – plan og profil



Rigg- og anleggsområde Storsand

● Riggområde (med noen 
restriksjoner)

● Tunneldrift og massetransport 
via tverrslag

● Nyttegjøring av masser for:
o Boligutbygging
o Moloutbygging
o Antatt totalbehov ca. 

600.000 am3



SHA MÅL

Statens vegvesen har som arbeidsgiver og byggherre det mål at all 
virksomhet i etaten skal gjennomføres uten at mennesker, materiell og 
miljø påføres skade. For denne kontrakten er det satt følgende mål:

– Ingen drepte eller alvorlig skadde grunnet vårt anleggsarbeid

– Ingen hendelser som påfører skade på miljø eller materiell

– Ingen hendelser som involverer 3.part som følge av 

anleggsgjennomføringen

14.06.2021



SHA MÅL

Prosjektets størrelse og art gjør at vi har valgt følgende 
indikatorer å styre etter:

● H1-verdi (Fraværsskadefrekvens): <5
● H2-verdi (Personskadefrekvens): <15
● F-verdi (Fraværsfrekvens): <50
● N-verdi (Nestenulykkefrekvens): >1000

14.06.2021



SHA
● Byggherren utarbeider SHA plan for prosjektet.

● Dette er et levende dokument som må oppdateres med restrisiko fra 
prosjektering, og endringer i personell. 

14.06.2021



Byggherrens risikomatrise

14.06.2021



Byggherrens risikomatrise

14.06.2021



Noen avdekte farer
SHA

● Arbeidene har nærhet til Frogn videregående skole, med over 750 
elever.

● Mulig gjenstående sprengstoff fra tidligere entreprise.

● Fare for påkjørsel under bygging av tunnel.

● Fare for støt i forbindelse med arbeid nær spenning påsatt anlegg.

● Oppsamling av farlige gasser (7% stigning i tunnel)

● Oversvømmelse, Kan risikeres ved mangelfull injisering. 

● Brann i kjøretøy, større belastning ved 7% stigning.

● Ved brann i eksisterende tunnel, fare for røyk trekkes inn i ny tunnel 

via tunnelventilasjon. 

14.06.2021



SHA

● SHA plan og planlagte sikringstiltak, vil etter prosjektering visualiseres i 
fagmodell sikkerhetstiltak.

● Fremdriftsplan skal ta høyde for å unngå samtidige arbeider som påvirker 
hverandre, og det markeres hvor det planlegges SJA før utførelse. 

14.06.2021



Klima og Miljø



Forpliktelser:

1. Parisavtalen
2. EU
3. Klimaloven
4. Lov om offentlig anskaffelse
5. Miljøinformasjonsloven
6. NTP

Klima

Mål:



• Innføring av klimakrav i våre kontraktsmaler
• Krav om CEEQUAL-sertifisering i prosjekter > 200 mill.
• Krav om klimagassbudsjett for prosjekter > 51 mill.
• Krav om månedlig klimarapportering

• Klima som tildelingskriterium (bl.a. Klimagassbudsjett)
• Bonus og trekk som følge av utslipp av klimagasser (Klimagassregnskap)
• Spesifikke klimatiltak:

• Direkte utslipp: anleggsmaskiner, massetransport, på el eller hydrogen.
• Indirekte utslipp/ Materialutslipp: Eks lavkarbon betong, miljøasfalt,

resirkulert stål. Grunnforsterkning

Mulige klimakrav byggefase



● Redusert klimagassutslipp og energiforbruk fra anlegget med 20 %, 
sammenliknet med klimabudsjett basert på reguleringsplanens 
løsninger

● Ingen hendelser som påfører skade på miljø eller materiell

Mål E134



● Miljø risikovurdering ligger til grunn for 
kontrakten

Miljø



Miljøutfordringer

CEEQUAL

Foto: Jan Fredrik Eliassen, Statens vegvesen

Foto: Knut Opeide , Statens vegvesen

Foto: Lene Heier, Statens vegvesen



SPØRSMÅL?



● Vil dere dele prestasjonene i etterkant av møtet?
– Svar: Ja, den blir lagt ut på KGV. 

● Er det gjort noen sammenlignende livsløpsanalyser mhp klimagassutslipp mellom en 
bruløsning over Oslofjorden opp mot planlagt undersjøisk tunnel ned til -134m?
– Svar: Viser til utredningen Kryssing av Oslofjorden (KVU) | Statens vegvesen

● Kan en komme med andre løsninger til Vann og frostsikring for å redusere bruk av 
betong?
– Svar: Ja, vi tar gjerne mot forslag, så lenge forslagene er innenfor våre krav og 

regelverk.

● Kan dere angi hva som er forventet kontraktsum på totalentreprisen?
– Svar: For E134 Oslofjord er byggherreoverslaget i overkant av 3 mrd. NOK. For 

entreprisene på E18 er det for E01 ca. 1,4 mrd. NOK og for E02 ca. 3 mrd. NOK.

● Har det vært vurdert å dele entreprisen i to?
– Svar: Ja, men da det er mye gjentagende arbeider med mange kilometer tunnel og et 

ønske om å minimere grensesnitt, falt vi ned på valget av en stor entreprise.

Spørsmål som fremkom på konferansen:

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/oslofjordkryssing


E18 Ørje - Vinterbro
● Siste del av ny E18 fra Vinterbro til 

Svenskegrensen

Fremdrift (avhengig av stortingsproposisjon 
om delvis bompengefinansiering) Prosjekt 
er inne i NTP i denne periode.
● Prosjektet har godkjent reguleringsplan, 

i dette prosjektet er det ikke utarbeidet 
byggeplan. Det er delt opp i 2 
totalentrepriser.

● E01 Vinterbro – Holstad, Utlysning vinter 
2022/2023 ferdigstilles 2027

● E02 Holstad – Retvet, Utlysning mars 
2026, ferdigstilles 2030



Vinterbro - Holstad
● 7 km fire felt motorveg H3, 80 og 110 

km/t
● 4,5km utvidelse av dagens trasé, 2,5km ny 

trasé
● Vinterbrokrysset med 6 bruer og 1 ny 

kulvert. 3 bruer skal rives. 
● 3 toplanskryss, Vinterbrokrysset, 

Nygårdskrysset og Holstadkrysset
● Senking av E18 under Da Vinci bru.
● Sørliåsen viltkryssing
● 14 døgnhvileplasser
● Kontrollplass i Holstadkrysset
● Pilotprosjektet Ny jord skal reetablere 

totalt 477 daa

Omfang

Det vil bli utført arbeider i egne entrepriser:
Arkeologi (pågår)
Støytiltak, lokale tiltak
Ny Jord, entrepriser der det opparbeides ny jord enten på grunneieres eiendom eller 
på deponi. 



Holstad - Retvet
● 9 km fire felt motorveg H3, 110 km/t
● Strekning har ny trasé
● Kryssing av Østfoldbanen
● Holstad tuneller 1350 m T11 og 

T13,5
● Frestad tuneller 1040 m T10,5 og 

13,5, inklusive 200 m betongkulvert 
pga overdekning

● Skuterudbekken bru 275 m
● Kråkstadelva bru 310 m
● Retvet bruer 340 m
● Pilotprosjektet Ny jord skal 

reetablere totalt 477 daa

Omfang

Mer informasjon : Retvet-Vinterbro | Statens vegvesen

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/e18orjevinterbro/Retvet-Vinterbro


Takk for oppmøte
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