


Sentervegen – Tonstad 

• Prosjektkostnad 440 mill kr 

• 1,3 km ny 4-feltsveg 

• Nytt toplanskryss ved City Syd 

• Gangbru over E6 ved XXL 

• 4 bruer på E6, mye arbeid m/ trafikkavvikling og 
sikringstiltak 

• Omfattende støytiltak på strekningen 

• Åpnes oktober 2013, delåpninger undervegs  



Gang- og sykkelveg fra Klett til Heimdal 

• Kostnad ca 200 mill kr 

• Omfattende tiltak for å stabilisere et vanskelig 
kvikkleireområde 

• Byggestart 2013 – ferdig 2015 



Jaktøien – Sentervegen 

• Prosjektkostnad ca 2 mrd 
• 8 km med 4 feltsveg 
• Nytt 2-planskryss ved Varmesentralen 
• Viltovergang mellom Sandmoen og jernbanen 
• Ny bru over jernbanen 
• E6 direkteført utenfor dagens Klettkryss 
• Effektiv kollektivtrafikk-omstigning og P&R ved 

Klettkrysset 
• Byggestart 2014- ferdig 2019(avhengig av 

finansieringstakten) 



Klettkrysset 



Sluppen-Stavne 1. byggetrinn 



Sluppen – Stavne 1. byggetrinn 

• Prosjektkostnad ca 220 mill kr 

• 500 m ny Rv 706, derav 115 m betongtunnel 

• Fjerner dermed flaskehals med for liten 
frihøyde i dagens veg 

• Fjerner farlig planovergang ved adkomst til 
Stavne 

• Omfattende forbedringer i g-/s-vegnettet 

• Åpnes nov 2012 
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Strindheimtunnelen(aug 2012) 

• Strindheimtunnelen består av to adskilte tunnelløp med to kjørefelt i hver retning.  
Den blir ~2500 m lang, herav ca 2120 m i fjell. 

 

• 2 rampetunneler på 350 - 400 m hver har blitt drevet på Strindheim 

 

• Av totalt 5007 m tunnel i fjell er det pr i dag drevet 4737 m eller 94,6% 

 

• Gjenstår å drive ca 2 x 135 m 

 

• Forventet gjennomslag i november 2012 

  

• Åpning av tunnelen i april 2014. 
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Drivingskart for “Strindheimtunnelen” 
Totaloversikt 
Drevet totalt 4737,3 meter per uke33/2012. Drevet 
34,1 meter  sist uke, 94,6% av totalen 27.08.2012. 
Målestokk 1:6000 
Statens vegvesen 



Utfordringer videre 

• Liten bergoverdekning på siste strekningen mot Møllenberg 

• Tett boligbebyggelse over hele tunnelen – delvis fundamentert på leire. 

• Meget strenge krav til innlekkasje (6-8 l/min/100m) 

• Meget strenge krav til rystelser 

• SVV måler setninger og Skanska måler rystelser 

• Omfattende og tidkrevende forinjeksjon 

• Viktigste suksesskriterium for arbeidene er tett tunnel 
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Rystelser 
• Det er fastsatt grenser for hva bygningene som ligger ved 

tunneltrasèen kan tåle før det oppstår skade. 
Grenseverdiene er satt i henhold til Norsk Standard 
(www.standard.no). 

• Rystelsesmålere er montert på bygninger langs 
tunneltraseen slik at vi kan måle rystelsene for hver 
sprengning, og kontrollere at vi holder oss innen for satte 
grenseverdier. 

• Fra naturens side er mennesket utrustet med stor følsomhet 
for vibrasjoner. Vi kan merke rystelser som er flere titalls 
ganger svakere enn grenseverdiene. Sprengningene kan 
derfor oppleves som kraftige og svært ubehagelige uten at 
det er fare for skader på bygningen du oppholder deg i. 
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